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Wie trekt de CAHR?
Het digitaal centraal aandeelhouders-
register moet het ‘klappertje’ vervangen
De auteurs staan in dit artikel uitgebreid stil bij de juridische

maar vooral ook de praktische relevantie van het vennoot-

schappelijke aandeelhoudersregister. Zij betogen dat het

noodzakelijk is het boekje te digitaliseren en dan ook

meteen door te pakken met een digitaal centraal aandeel-

houdersregister (CAHR). Desnoods als privaat register naar

Belgisch model.

1. Inleiding

Het centraal aandeelhoudersregister, dat we hierna het
CAHR noemen, is al sinds 2011 onderwerp van discussie,
nota’s en (wets)voorstellen. Het register zou moeten bij-
dragen aan de bestrijding van fraude, witwassen, terroris-
mefinanciering en andere criminele aangelegenheden.
Naar ons idee is in dit verband ten onrechte steeds aange-
nomen dat een CAHR zou bestaan naast het vennoot-
schappelijk aandeelhoudersregister. Het wordt tijd dit
‘klappertje’, dat veelal kwijt, niet actueel, onvolledig of
onjuist bijgehouden is, te vervangen door een digitaal
register.
In deze bijdrage pleiten we met klem voor opname van
het vennootschappelijk register in het CAHR. Hierna
staan we eerst stil bij de huidige stand van zaken ten
aanzien van het CAHR. Vervolgens beschrijven we hoe
het vennootschappelijk aandeelhoudersregister er thans
voor staat en wat de relevantie ervan is voor de praktijk.
We sluiten af met een betoog het vennootschappelijk
register op te nemen in het CAHR, met een wettelijke
basis of anders privaatrechtelijk.

2. Hoe staat het CAHR er nu voor?

2.1. Een eerste initiatief (1993)
Reeds tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ter
zake van de notariële tussenkomst bij de overdracht en
uitgifte van aandelen op naam, werd vanuit de Tweede
Kamer de wens geuit de wetgeving met betrekking tot
het vennootschappelijke aandeelhoudersregister aan te
vullen. In dit kader is een ontwerpregeling opgemaakt.1

Op grond van de regeling zou de notaris een belangrijke
rol spelen bij het bijhouden van het register (geen consti-
tutieve werking, maar wel werden bepaalde gevolgen
verbonden aan de inschrijving). Naast de bestuurders en
aandeelhouders, kreeg ook de Belastingdienst inzage in
het aandeelhoudersregister. De notaris was gerechtigd
bij de Belastingdienst informatie op te vragen indien ge-
gevens in het aandeelhoudersregister niet compleet of
onjuist leken te zijn.2 De ontwerpregeling heeft echter
nooit geleid tot een wetsvoorstel.

2.2. Initiatiefnota Groot en Recourt (2011) – de basis
voor het CAHR

In 2011 hebben Kamerleden Groot en Recourt de initia-
tiefnota ‘Een centraal aandeelhoudersregister voor beslo-
ten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschap-
pen’ ingediend.3 De aanleiding daartoe waren de berichten
in de pers over fraude met en door BV’s, waarbij in veel
gevallen op enig moment een notaris was betrokken.4

Zowel vanuit de politiek als vanuit de beroepsgroep zelf
werd aangegeven dat hier iets aan gedaan moest worden,
maar dat de notaris dan wel over de geschikte middelen
diende te beschikken.5 In de initiatiefnota werden voor-
stellen gedaan voor het vergroten van het instrumenta-
rium van de notaris, door het instellen van een openbaar
centraal aandeelhoudersregister, met als doel het vergro-
ten van transparantie in het rechtsverkeer en het daarmee
voorkomen van strafbare praktijken rondom BV’s.
In de literatuur werd kritiek op (bepaalde onderdelen
van) het voorstel geuit. Ten aanzien van misbruikbestrij-
ding in het algemeen werd opgemerkt dat dit in beginsel
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Zie over deze ontwerpregeling M. van Olffen & D.F.M.M. Zaman, ‘Preadvies van de Vereeniging Handelsrecht 1994’, in: Nieuwe bepa-
lingen omtrent uitgifte en levering van aandelen op naam, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, Bijlagen 1-2, p. 147-181.
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Zie meer over de voorgestelde regeling in verhouding tot het centraal aandeelhoudersregister: D.F.M.M. Zaman, ‘Gaan wij naar een centraal
aandeelhoudersregister?’, WPNR 2011, afl. 6911, p. 1027-1030.
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Kamerstukken II 2010/11, 32608, nr. 2 (Initiatiefnota Groot en Recourt).3.
Kamerstukken II 2010/11, 32608, nr. 2, p. 1-2 (Initiatiefnota Groot en Recourt).4.
KNB over centraal aandeelhoudersregister, knb.nl/standpunten/centraal-aandeelhoudersregister en ‘Focus op fraudepreventie: “Poort-
wachter heeft revolver in bureaula”’, Notariaat Magazine 2017, afl. 10, p. 16-17.
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geen taak is van de notaris, maar van de overheid en op-
sporingsinstanties.6 Daarnaast stuitte de openbaarheid
van het register op verzet, met het oog op privacy, maar
ook vanwege het feit dat concurrerende bedrijven infor-
matie zouden kunnen halen uit het register. Tevens werd
de effectiviteit van een CAHR betwijfeld, omdat frau-
deurs wel weer een andere weg zouden bewandelen.7

De meeste auteurs zagen wel wat in het voorstel in relatie
tot de verbetering van het huidige vennootschappelijk
aandeelhoudersregister. Een betrouwbaar CAHR zou
een verbetering van de rechtszekerheid met zich brengen.8

De Minister van Veiligheid en Justitie was in eerste instan-
tie positief over het wetsvoorstel, maar bracht ook een
aantal aandachtspunten naar voren. In verband daarmee
besloot de Minister impactanalyses te laten uitvoeren
door de Kamer van Koophandel9 en de KNB.10 Op grond
van de uitkomst van deze analyses liet de Minister weten
over te willen gaan tot het instellen van een CAHR. Het
CAHR zou echter besloten worden en, aangezien het
instellen van een CAHR naar zijn idee het beste paste bij
het doel van het Handelsregister, worden ondergebracht
bij de Kamer van Koophandel.11

Enkele van deze ontwikkelingen deden in de literatuur
wat stof opwaaien. Zo liepen de meningen ten aanzien
van een besloten of openbaar CAHR uiteen.12 En werd
om verschillende redenen de keuze voor het onderbren-
gen van het CAHR bij de Kamer van Koophandel in
twijfel getrokken.13

Daarnaast was het ontbreken van een koppeling tussen
het CAHR en het vennootschappelijk aandeelhoudersre-
gister onderwerp van ongenoegen.14

2.3. Initiatiefnota Gesthuizen en Merkies (2014) – focus
op bestrijding witwassen (besloten register)

Bij de initiatiefnota ‘Het centraal aandeelhoudersregister
in de strijd tegen witwassen’ hebben de Kamerleden

Gesthuizen (SP) en Merkies (SP) met hun aanbevelingen
nóg meer de nadruk gelegd op het gebruik van een cen-
traal aandeelhoudersregister om witwassen te voorkomen
en te bestrijden.15 De initiatiefnemers stellen in het belang
van witwasbestrijding (en na privacygerelateerde bezwa-
ren ten aanzien van de initiatiefnota uit 2011) voor om
het CAHR in ieder geval toegankelijk te maken voor alle
Wwft-instellingen zodat zij in staat zijn om witwasprak-
tijken zoveel mogelijk aan te pakken.16

2.4. Consultatie Wijziging Handelsregisterwet en Boek
2 (2015) (besloten register)

Op 21 januari 2015 werd een ambtelijk concept van het
voorstel van wet tot wijziging van de Handelsregisterwet
2007 gepubliceerd.17 Het Voorontwerp betrof de invoe-
ring van een besloten CAHR, hetgeen wilde zeggen: een
register dat slechts toegankelijk is voor bepaalde over-
heidsinstellingen en voor het notariaat. Op grond van het
Voorontwerp zouden in het register niet alleen aandelen-
overdrachten worden geregistreerd, maar alle verkrijgin-
gen van aandelen op naam en wijzigingen in het bezit van
aandelen op naam die bij notariële akte plaatsvinden. Ook
de vestiging en levering van pandrecht en vruchtgebruik
op aandelen op naam zouden worden opgenomen. Het
voorstel bepaalde voorts dat het CAHR zou worden ge-
houden door de Kamer van Koophandel, niet door de
KNB. De KNB juichte evenwel de centrale rol van de
notaris in het Voorontwerp toe.18

Intussen was het UBO-register aan een vanuit Europa
geleide opmars begonnen. Bij brief van 10 februari 2016
informeerde de Minister van Financiën de Tweede Kamer
dat hij de ontwikkeling van het CAHR zou aanhouden
totdat het UBO-register verder was ontwikkeld.19

D.F.M.M. Zaman, ‘Een centraal en openbaar aandeelhoudersregister?’, in: ZIFO debatmiddag, Deventer: Kluwer 2011, p. 10-16.6.
E.P.M. Vermeulen, ‘Past een centraal aandeelhoudersregister in het huidige vennootschapsrecht?’, Ondernemingsrecht 2011/39, p. 199-
202; D.F.M.M. Zaman, ‘Gaan wij naar een centraal aandeelhoudersregister?’, WPNR 2011, afl. 6911, p. 1027-1030 en D.F.M.M. Zaman,
‘Doel en inrichting van een centraal aandeelhoudersregister’, Ondernemingsrecht 2013/121, p. 619-624.
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D.F.M.M. Zaman, ‘Een centraal en openbaar aandeelhoudersregister?’, in: ZIFO debatmiddag, Deventer: Kluwer 2011, p. 10-16, D.F.M.M.
Zaman, ‘Gaan wij naar een centraal aandeelhoudersregister?’, WPNR 2011, afl. 6911, p. 1027-1030.
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Kamerstukken II 2013/14, 32608, nr. 6 (Impactanalyse KvK).9.
Kamerstukken II 2013/14, 32608, nr. 6 (Impactanalyse KNB).10.
Kamerstukken II 2012/13, 32608, nr. 5 (Brief Minister van Veiligheid en Justitie).11.
S. Renssen, ‘De positionering van het (beperkt toegankelijk) centraal aandeelhoudersregister’, WPNR 2014, afl. 7002, p. 44-50; W.J. Slagter,
‘Het centraal aandeelhoudersregister’, Ondernemingsrecht 2014/56, K.A. Verkerk, ‘Het centraal aandeelhoudersregister, what’s in a name?’,

12.

WPNR 2014, afl. 7002, p. 50-55; W. Bosse, ‘Reactie op “Het centraal aandeelhoudersregister, what’s in a name?” van mw. mr. K.A. Verkerk
in WPNR (2014) 7002’, WPNR 2014, afl. 7015, p. 384-385; D.F.M.M. Zaman, ‘Doel en inrichting van een centraal aandeelhoudersregister’,
Ondernemingsrecht 2013/121, p. 619-624; S. Renssen & C.M.H. Vlaanderen, ‘De beperkte toegankelijkheid van het centraal aandeelhou-
dersregister en het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft’, WPNR 2014, afl. 7028, p. 714-717.
W. Bosse, ‘Reactie op “Het centraal aandeelhoudersregister, what’s in a name?” van mw. mr. K.A. Verkerk in WPNR (2014) 7002’, WPNR
2014, afl. 7015, p. 384-385; S. Renssen, ‘De positionering van het (beperkt toegankelijk) centraal aandeelhoudersregister’, WPNR 2014,
afl. 7002, p. 44-50.

13.

Zie de in noot 12 vermelde literatuur. En zie in dat verband ook de discussie over inschrijving in het CAHR als constitutief vereiste voor
aandelenoverdracht: D.F.M.M. Zaman, ‘Doel en inrichting van een centraal aandeelhoudersregister’, Ondernemingsrecht 2013/121, p. 619-

14.

624; W.J. Slagter, ‘Het centraal aandeelhoudersregister’, Ondernemingsrecht 2014/56 en K.A. Verkerk, ‘Het centraal aandeelhoudersregister,
what’s in a name?’, WPNR 2014, afl. 7002, p. 50-55.
Kamerstukken II 2014/15, 34095, nr. 2, p. 1 (Initiatiefnota Gesthuizen en Merkies).15.
Kamerstukken II 2014/15, 34095, nr. 2, p. 3 (Initiatiefnota Gesthuizen en Merkies).16.
internetconsultatie.nl/handelsregister/details.17.
Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht Advies inzake het voorontwerp Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en het Bur-
gerlijk Wetboek in verband met de evaluatie van de Handelsregisterwet 2007, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die
wetten, d.d. 4 maart 2015.

18.

Kamerstukken II 2015/16, 31477, nr. 10, sub 6.19.
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2.5. Initiatiefwetsvoorstel Groot en Gesthuizen (2017)
(besloten register)

In januari 2017 dienden de Kamerleden Groot en Gest-
huizen een initiatiefwetsvoorstel voor de instelling van
een CAHR in.20 Dit voorstel bevatte veel elementen van
de initiatiefnota’s van Groot, Recourt, Merkies en Gest-
huizen. Ook het met dit voorstel beoogde CAHR zou
niet openbaar toegankelijk worden: alleen de Belasting-
dienst, het notariaat en bepaalde Wwft-instellingen zou-
den toegang tot het register moeten krijgen in verband
met de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied
van misbruikbestrijding. Met het CAHR zouden con-
trole-, toezichts-, handhavings- en opsporingsmogelijk-
heden aanzienlijk worden vergroot, door zicht te geven
op wie schuilgaan achter vennootschappen. Het CAHR
zou zo bijdragen aan het voorkomen en de bestrijding
van financieel-economische criminaliteit door middel van
vennootschappen (zoals faillissementsfraude, belasting-
ontduiking, belastingfraude en witwassen) en aan
rechtszekerheid in het rechtsverkeer.21 Een belangrijke
overweging in relatie met het vennootschappelijk register
was, dat instelling van het CAHR tevens een noodzake-
lijke aanpassing van de registratie van aandelenbelangen
aan de eisen van de moderne tijd behelsde.22 Toch zou
het vennootschappelijk register zelfstandig ook nog blij-
ven bestaan.
Op grond van het voorstel zou in het CAHR informatie
worden opgenomen over (rechtshandelingen ten aanzien
van) aandelen op naam, houders van aandelen op naam,
vruchtgebruikers van aandelen op naam en pandhouders
van aandelen op naam in het kapitaal van besloten en
niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen. Daar-
naast zouden tevens worden opgenomen: gegevens over
gecertificeerde aandelen op naam en houders van gecerti-
ficeerde aandelen op naam (veelal een stichting admi-
nistratiekantoor) en informatie over vruchtgebruikers
van aandelen op naam en pandhouders van aandelen op
naam.23

Het CAHR zou worden gehouden door de KNB, hetgeen
volgens de initiatiefnemers passend en kostenefficiënt
werd geacht vanwege de ICT-infrastructuur die al werd
gebruikt voor akteregistratie via PEC en CDR.24 Doordat
het register uitsluitend gevuld zou worden met informatie
die door notarissen zou worden ingeschreven en welke
afkomstig was uit of betrekking had op notariële akten,
zal de inhoud van het CAHR zeer betrouwbaar zijn.25

Het voorstel bepaalde dat de notaris tegelijk met de
elektronische inschrijving van de akte in het door de KNB

gehouden centrale digitale repertorium, opgave aan het
CAHR zou doen van de relevante, te registreren rechts-
handelingen.
De Raad van State heeft zich kritisch uitgelaten over het
wetsvoorstel. In zijn advies wordt gesteld dat het UBO-
register hetzelfde zal beogen als het CAHR en het daarom
niet duidelijk is in hoeverre de baten van de introductie
van het CAHR opwegen tegen de lasten die gepaard gaan
met het naast elkaar bestaan van twee (deels) vergelijkbare
registers. De Raad van State heeft geadviseerd het voorstel
te heroverwegen.26

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is – ondanks nadere
toelichting door de initiatiefnemers – op een aantal be-
langrijke punten nog niet overtuigd van de noodzaak van
het instellen van het register. De Autoriteit heeft geadvi-
seerd de procedure niet voort te zetten.27

Na genoemde adviezen hebben de initiatiefnemers nog
een aantal aanpassingen gedaan:
– nadere uitwerking van het wetsvoorstel zou plaats-

vinden bij algemene maatregel van bestuur in plaats
van bij ministeriële regeling;

– ook bestuurders van vennootschappen zouden inza-
ge krijgen in het CAHR voor zover het register ge-
gevens betreft die betrekking hebben op de vennoot-
schap in kwestie;

– natuurlijke personen als aandeelhouder, vruchtge-
bruiker of pandhouder zouden kosteloos inzage
krijgen in de gegevens die over hen zijn opgenomen
in het CAHR;

– in het wetsvoorstel wordt de bewaartermijn van in
de CAHR ingeschreven gegevens geregeld.28

Het kabinet heeft in een brief van 13 september 2019
aangegeven dat het van mening is dat een besluit over de
instelling van een CAHR beter op een later moment kan
worden genomen, zodat rekening kan worden gehouden
met de kennis en ervaring die zijn en zullen worden op-
gedaan met de ontwikkeling en het gebruik van het UBO-
register, alsmede met enkele ontwikkelingen op het ter-
rein van het ondernemingsrecht die van invloed kunnen
zijn op de gewenste vormgeving en gebruiksmogelijkhe-
den van een CAHR. Daarnaast dient naar de mening van
het kabinet eerst duidelijkheid te worden verkregen over
de financiële gevolgen, de vormgeving en de gebruiksmo-
gelijkheden van het CAHR alvorens een besluit genomen
kan worden.

Kamerstukken II 2016/17, 34661, nr. 1-2 (Voorstel van Wet Groot en Gesthuizen).20.
Kamerstukken II 2014/15, 34661, nr. 3, p. 2 (MvT).21.
Kamerstukken II 2014/15, 34661, nr. 3, p. 1-2 (MvT).22.
Kamerstukken II 2014/15, 34661, nr. 3, p. 4 (MvT).23.
Kamerstukken II 2016/17, 34661, nr. 1-2 (Voorstel van Wet Groot en Gesthuizen).24.
Kamerstukken II 2014/15, 34661, nr. 3, p. 3 (MvT).25.
Kamerstukken II 2017/18, 34661, nr. 5 (Advies Afdeling advisering Raad van State en reactie initiatiefnemers).26.
Kamerstukken II 2017/18, 34661, nr. 10 (Brief van Autoriteit Persoonsgegevens).27.
Kamerstukken II 2017/18, 34661, nr. 12 (Nota van wijziging).28.
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2.6. Recente ontwikkelingen – aandacht voor de
verhouding met het vennootschappelijk register

Nadat het even stil was gevallen rondom het CAHR, is
de laatste tijd de aandacht weer toegenomen.29 Die ont-
wikkeling is voor een belangrijk deel het gevolg van de
verschijning op 25 november 2020 van het rapport van
Zaman en Erdman.30 Daarin hebben ze het resultaat
neergelegd van hun onderzoek naar het CAHR, o.a. in
relatie tot het UBO-register en het vennootschappelijk
aandeelhoudersregister en ook in vergelijking met soort-
gelijke buitenlandse initiatieven. Naast de conclusie dat
een CAHR een UBO-register alleen maar zou versterken
en completeren, welke conclusie we van harte onderschrij-
ven,31 besteden Zaman en Erdman ook serieus aandacht
aan de verhouding tot het vennootschappelijk register.
In tegenstelling tot de voorheen vooral gehoorde opvat-
ting, dat het CAHR los van het vennootschappelijke
register zou bestaan,32 pleiten zij er juist voor het vennoot-
schappelijk register in het CAHR op te nemen.

3. Hoe staat het vennootschappelijk aandeelhou-
dersregister er nu voor?

3.1. Het aandeelhoudersregister van de NV
Bij de wet van 3 september 1992, Stb. 1992, 458 (Wet
overdracht van aandelen op naam) heeft artikel 2:85 BW
zijn huidige vorm gekregen. Op grond daarvan geldt de
verplichting tot het houden van een aandeelhoudersregis-
ter voor alle naamloze vennootschappen met aandelen
op naam, ongeacht of er aandeelbewijzen zijn uitgegeven.
De wettelijke regeling schrijft voor dat in het aandeelhou-
dersregister de volgende gegevens worden vermeld:33

i. de namen en adressen van alle houders, vruchtgebrui-
kers en pandhouders34 van aandelen op naam;

ii. de datum waarop zij het aandeel of het recht van
pand of vruchtgebruik hebben verkregen;

iii. de datum van de erkenning of betekening;
iv. het op ieder aandeel gestorte bedrag, alsmede elk

verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet
gedane stortingen;35 en

v. welke aan de aandelen verbonden rechten overeen-
komstig het bepaalde in de leden 2 en 4 van de arti-
kelen 2:88 en 2:89 BW aan de pandhouder of
vruchtgebruiker toekomen;36 en

vi. met betrekking tot een beslag op aandelen, de vol-
gende gegevens: de datum en het tijdstip van het
gelegde beslag, de naam van de beslaglegger en het
aantal en (zo mogelijk) de nummers van de in beslag
genomen aandelen.37

Voorts wordt in aandeelhoudersregisters doorgaans nog
andere, praktische informatie opgenomen. Het ideale
aandeelhoudersregister bevat dan tevens de volgende ge-
gevens:
a. informatie over (wijziging van) de vennootschappe-

lijke naam en vestigingsplaats van de vennootschap;
b. informatie over de datum en door welke notaris de

oprichtingsakte is gepasseerd, alsmede gegevens over
latere wijzigingen van de statuten van de vennoot-
schap;

c. vermelding van het maatschappelijk kapitaal en de
(onder)verdeling daarvan in soorten;

d. vermelding van het totale geplaatst kapitaal en (on-
der)verdeling daarvan in soorten;

e. vermelding van het totale gestorte en niet-gestorte
kapitaal en (onder)verdeling daarvan in soorten;

f. bij iedere verkrijging of vervreemding van aandelen
door een aandeelhouder wordt vermeld wat het
rechtsfeit daarvan was en (voor zover relevant) de

Zie o.a. een interview met D.F.M.M. Zaman, ‘Centraal aandeelhoudersregister, Het “Kadaster voor aandelen” moet er snel komen’, Notariaat
Magazine 2020, afl. 8, p. 12 e.v., het artikel ‘Corona onderstreept urgentie van centraal aandeelhoudersregister’, Het Financieele Dagblad

29.

30 december 2020, W. Bosse, ‘Het centraal aandeelhoudersregister “revisited”’, WPNR 2021, afl. 7322, p. 347-349. De voorzitter van de
KNB, Ploumen, laat weten dat de KNB graag het CAHR weer op de politieke agenda wil zetten. Daarbij vertelt ze dat MKB-Nederland
heeft aangegeven, onder de voorwaarde dat de administratieve ‘rompslomp’ voor ondernemers beperkt blijft, het voorstel van de KNB te
ondersteunen. In een Themanummer rondom digitalisering binnen het notariaat (Notariaat Magazine april 2021) zegt Kelterman: ‘COVID
heeft digitale ontwikkelingen in het notariaat in stroomversnelling gebracht. Denk aan het gebruik van audiovisuele middelen bij identifi-
catie en legalisatie. Het schoolvoorbeeld van waar nog winst te behalen valt, is het digitale centrale aandeelhoudersregister. Nu staat in
een boekje welke gebeurtenissen er in een vennootschap hebben plaatsgevonden op welke datum en wie de eigenaren van de aandelen zijn
geweest. Hoeveel tijd en geld zou het niet schelen als alle informatie netjes bij elkaar in een digitaal centraal aandeelhoudersregister stond,
met daarbij een pdf van de akten in kwestie? Helaas heeft de Tweede Kamer de behandeling van het wetsvoorstel voor dit register opgeschort.
Naar mijn idee moeten we niet wachten op de politiek, maar als notariaat het heft in eigen hand nemen en een privaat register ontwikkelen,
in beheer bij de KNB. Dat kan binnen de huidige wetgeving. Nergens staat immers dat het boekje fysiek moet zijn.’
D.F.M.M. Zaman & H. Erdman, ‘Een Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) als betrouwbaar en innovatief opstapje voor digitalisering
van aandelen en een betere kapitaal-infrastructuur voor BV’s’, Universiteit Leiden, 25 november 2020, universiteitleiden.nl/binaries/con-
tent/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-privaatrecht/cahronderzoek-finaal-rapport-dd-25-november-2020.pdf.

30.

Dit gaf Kelterman ook al expliciet aan in een overleg met de vaste Kamercommissie Financiën op 22 mei 2019.31.
Zie o.a. de gewijzigde Memorie van Toelichting, 34 661, nr. 7, p. 9 en de Nota n.a.v. het Verslag, 34 661, nr. 11, p. 16-17.32.
Art. 2:85 lid 1 BW. Zie o.a. ook Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/277 en Van der Heijden/Dortmond, Handboek NV/BV,
2013/178.

33.

Bijzondere aandacht verdient hier nog het wettelijk pandrecht als bedoeld in art. 3:259 BW. Dit pandrecht wordt veelal niet of niet juist
geregistreerd in het aandeelhoudersregister (mede veroorzaakt doordat de in de praktijk gebruikte modellen voor aandeelhoudersregisters
niet alle correct zijn).

34.

Zie art. 2:85 lid 2 BW.35.
Dit betreft het stemrecht en het vergaderrecht (in het NV-recht nog: ‘de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met
medewerking ener vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen’). In het aandeelhoudersregister wordt veelal eveneens aangetekend

36.

onder welke voorwaarden deze rechten zijn verkregen. Zo is het niet ongebruikelijk dat een pandhouder het stemrecht verkrijgt onder
bepaalde opschortende voorwaarden (bijvoorbeeld voortdurende niet-nakoming door de schuldenaar van verplichtingen onder de finan-
cieringsdocumentatie).
Zie de regeling in art. 474c lid 4-5 Rv.37.
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gegevens van de notariële akte waarin dat rechtsfeit
is vastgelegd;38 doorgaans worden daarbij de datum
van de notariële akte en naam van de betreffende
notaris vermeld, indien deze gegevens ontbreken
levert dat veelal een zoektocht naar een speld in de
notariële hooiberg op, met vertraging als gevolg;

g. hetzelfde geldt voor vruchtgebruik of pandrecht;
tevens wordt in geval van pandrecht de rang van het
recht vermeld;39

h. vaak worden relevante bijzonderheden per aan-
deel(soort) of aandeelhouder vermeld, zoals een af-
wijkend stem- of winstrecht;

i. voorts worden nog relevante situaties als onderbe-
windstelling, etc., vermeld.

3.2. Het aandeelhoudersregister van de BV
Artikel 2:194 BW is voor het laatst gewijzigd door de
invoering van de Wet flex-BV op 1 oktober 2012.40 Tot
dat moment luidde artikel 2:194 BW nagenoeg gelijk aan
het hiervoor besproken artikel 2:85 BW. Met de flexibili-
sering van het BV-recht is ook artikel 2:194 BW aan de
nieuwe mogelijkheden en terminologie aangepast. Met
betrekking tot de BV is thans wettelijk voorgeschreven
dat het aandeelhoudersregister de volgende gegevens
vermeldt:41

i. de namen en adressen van de houders, vruchtgebrui-
kers en pandhouders42 van alle aandelen;

ii. de datum waarop zij het aandeel of het recht van
pand of vruchtgebruik hebben verkregen;

iii. de datum van de erkenning of betekening;
iv. de soort of aanduiding van de aandelen; onder ‘soort’

worden begrepen (letter)aanduidingen van de groep
waartoe de betreffende aandelen behoren, maar niet
de specifieke bijzondere regelingen die ten aanzien
van de betreffende groep aandelen gelden, die rege-
lingen kan men dan in de statuten terugvinden; on-
der ‘aanduiding’ wordt de specifieke aanduiding van
een bepaald aandeel begrepen, bijvoorbeeld aangege-
ven met een nummer of een andere (letter- en/of
cijfer)code; de vermelding van de aanduiding per
aandeel is van belang omdat bepaalde rechten of
verplichtingen slechts gelden voor aandelen met een
specifieke aanduiding, zonder dat deze aandelen tot
een aparte soort behoren;43

v. het op ieder aandeel gestorte bedrag, alsmede elk
verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet
gedane stortingen;44

vi. de niet-gebondenheid van de aandeelhouder aan een
statutaire verplichting of eis als bedoeld in arti-
kel 2:192 lid 1 BW;45

vii. de rechten die een vruchtgebruiker en pandhouder
toekomen; de wettelijke bepaling is wat vaag, we
gaan ervan uit dat hiermee stemrecht en vergader-
recht, als bedoeld in artikel 2:227 BW, worden be-
doeld;46

viii. de namen en adressen van de vergadergerechtigde
certificaathouders; daarnaast moet worden vermeld
op welke datum het vergaderrecht aan het certificaat
is verbonden en de datum van betekening of erken-
ning van de levering van certificaten van aandelen
waaraan vergaderrecht is toegekend;47

ix. ten slotte met betrekking tot een beslag op aandelen,
de volgende gegevens: de datum en het tijdstip van
het gelegde beslag, de naam van de beslaglegger en
het aantal en (zo mogelijk) de nummers van de in
beslag genomen aandelen.48

Het ideale aandeelhoudersregister van een BV bevat
eveneens de hiervoor vermelde onderdelen aan extra in-
formatie.

3.3. Het bijhouden van het aandeelhoudersregister
De artikelen 2:85/2:194 lid 1 BW schrijven voor dat het
bestuur van de vennootschap het register regelmatig bij-
houdt. Wij leggen dit zo uit, dat het bestuur verplicht is
iedere gewijzigde omstandigheid die aan het bestuur be-
kend wordt en gevolgen heeft voor de informatie zoals
is opgenomen in het register, zo spoedig mogelijk moet
worden verwerkt in het register. In sommige gevallen
geven de statuten nadere regels voor het bijhouden van
het register, bijvoorbeeld ten aanzien van de gegevens die
daarin moeten worden vermeld, of wie het register na
wijziging moet waarmerken.
In de praktijk wordt het daadwerkelijk aanpassen van
het register veelal uitbesteed aan een dienstverlener, zoals
de accountant of de notaris, of aan een medewerker van
de vennootschap. Vervolgens wordt het register naast de
aanpassing door een van de bestuurders geparafeerd, als
bewijs van het feit dat de wijziging door of in ieder geval
namens het bestuur is gedaan.

Zo wordt bijvoorbeeld vermeld dat de aandelen verkregen zijn door plaatsing bij de oprichting, latere uitgifte, verkoop en levering, fusie,
etc.

38.

Mede met het oog op de recent door de Hoge Raad bevestigde mogelijkheid van rangwisseling van pandrechten, zie: JOR 2021/193.39.
Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Kamerstukken 31058 en 32426, Stb. 2012, 299-301).40.
Art. 2:194 lid 1 BW. Zie ook voor de BV-regeling o.a. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/277 en Van der Heijden/Dortmond,
Handboek NV/BV, 2013/178.

41.

Uiteraard speelt hier ook de problematiek met het wettelijk pandrecht.42.
Kamerstukken II 2009/10, 32426, nr. 3, p. 24 en Kamerstukken II 2010/11, 32426, nr. 8, p. 11; zie hierover ook R.A. Wolf, GS Rechtsper-
sonen, art. 2:194 BW, aant. 3.

43.

Zie art. 2:194 lid 2 BW.44.
Zie hierover R.A. Wolf, GS Rechtspersonen, art. 2:194 BW, aant. 4.45.
Zie in dezelfde zin Van der Heijden/Dortmond, Handboek NV/BV, 2013/178. Een aandachtspunt hierbij is dat het stemrecht en/of het
vergaderrecht ook op een later moment nog kan worden toegekend. Wat betreft het stemrecht zal de vennootschap daarvan op de hoogte

46.

worden gesteld (door van overeenkomstige toepassing verklaring in de art. 197 lid 3 en 198 lid 3 van de art. 196a en 196b van Boek 2 BW).
Bij toekenning van vergaderrecht is dat niet noodzakelijk.
Zie hierover R.A. Wolf, GS Rechtspersonen, art. 2:194 BW, aant. 5, alsmede de daar aangehaalde onderdelen uit de wetsgeschiedenis.47.
Zie de regeling in art. 474c lid 4-5 Rv.48.
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Het niet goed bijhouden van het register levert een over-
treding op van de Wet op de economische delicten.49

Daarnaast moet schending van deze verplichting in strijd
worden geacht met de zorgplicht van artikel 2:9 BW.50

Voor de BV is bij de invoering van de flex-BV in arti-
kel 2:194 lid 3 BW aan aandeelhouders en anderen van
wie gegevens in het register moeten worden ingeschreven,
een verplichting opgelegd aan het bestuur tijdig de nodige
gegevens of wijzigingen daarvan te verschaffen.
Uit de wet vloeit niet expliciet voort dat een aandeelhou-
dersregister digitaal kan worden bijgehouden. Maar arti-
kel 2:194 BW staat daaraan ook niet in de weg. Volgens
de Minister van Veiligheid en Justitie staat artikel 2:194
BW ‘er niet aan in de weg dat een vennootschap het
register bijvoorbeeld op een website bijhoudt met een in-
logcode voor aandeelhouders en certificaathouders met
vergaderrecht of de gegevens invoert in een computersys-
teem dat door aandeelhouders en certificaathouders met
vergaderrecht ten kantore van de vennootschap geraad-
pleegd kan worden’.51 Ook Van Olffen en Rensen zijn
van mening dat voor zowel de BV als de NV het digitaal
bijhouden van een aandeelhoudersregister mogelijk is,
mits met aandacht voor maatregelen die voorkomen dat
een inzagegerechtigde het register kopieert en/of open-
baar maakt.52

In de praktijk zien wij veel (en steeds meer) digitaal bijge-
houden aandeelhoudersregisters. Deze variëren van een
Excelsheet dat niet of nauwelijks aan de hiervoor geschets-
te wettelijke minima voldoet, tot een state-of-the-
art-register dat alle hiervoor beschreven informatie bevat;
en meer.53 Het is aannemelijk dat deze wildgroei ontstaat
doordat er geen duidelijk kant-en-klaar, eenduidig model
voorhanden is, zoals dat wel het geval is bij het fysieke
boekje.54

3.4. Inzage in het aandeelhoudersregister
Het register ligt ten kantore van de vennootschap ter in-
zage van een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een

pandhouder en – indien de vennootschap een BV is – een
houder van een certificaat van een aandeel waaraan bij of
krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden.55 Voor
een NV met aan een buitenlandse beurs genoteerde aan-
delen geldt het vorenstaande niet voor het gedeelte van
het register dat buiten Nederland wordt bijgehouden ter
voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of ingevolge
beursvoorschriften.56 De gegevens omtrent niet-volgestor-
te aandelen zijn beschikbaar voor iedereen.57

Desgevraagd verstrekt het bestuur aan een aandeelhouder,
een vruchtgebruiker, een pandhouder en – indien de
vennootschap een BV is – een houder van een certificaat
van een aandeel waaraan bij of krachtens de statuten
vergaderrecht is verbonden, om niet een uittreksel uit het
register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of
certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een recht
van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het
uittreksel aan wie het vergader- en stemrecht toekomen.58

Een afschrift van de gegevens betreffende niet-volgestorte
aandelen wordt tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.59

3.5. De rol van het aandeelhoudersregister in de
praktijk

Het vennootschappelijk register speelt in de praktijk een
belangrijke rol. Renssen schrijft dat op grond van de
huidige wetgeving de notaris bij het vervullen van de
poortwachtersrol kan putten uit twee belangrijke bron-
nen: het Handelsregister en het verplicht bij te houden
aandeelhoudersregister.60 Hieronder beschrijven we op
welke verschillende manieren het vennootschappelijk
register voor de praktijk van belang is.

(i) Administratie en informatie
In principe heeft het register slechts een administratief
karakter.61 Vanuit goederenrechtelijk perspectief is een
inschrijving in het register niet interessant, het is immers
geen constitutief vereiste voor eigendomsovergang, zoals
inschrijving in het Kadaster wel is voor de eigendomsver-

Art. 1 sub 4 WED.49.
Zie hierover o.a. R.A. Wolf, GS Rechtspersonen, art. 2:194 BW, aant. 6 en daar aangehaalde literatuur.50.
Kamerstukken II 2006/07, 31058, nr. 3, p. 49. Met Zaman en Erdman zijn wij het overigens van harte eens, dat met oog op de digitalisering
van het ondernemingsrecht, een zinvolle verduidelijking in de wet zou zijn dat het register, ter keuze aan het bestuur, ook in elektronische

51.

vorm kan worden bijgehouden en dat inschrijvingen en aantekeningen eveneens elektronisch kunnen plaatsvinden; zie D.F.M.M. Zaman
en H. Erdman, t.a.p., p. 49.
Asser/Van Olffen & Rensen 2-IIa 2019/282. En zie in dit verband ook de noot van C.J. Groffen bij de uitspraak van het Gerechtshof
Amsterdam inzake het gedwongen meewerken aan het opmaken van een vervangend register (ECLI:NL:GHAMS:2020:470) in JOR
2021/112.

52.

Zoals allerlei handige tools: grafieken en tabellen waarin kapitaaldeelname wordt geschetst, verdeeld over diverse soorten aandelen met
weergave van de verschillende rechten en verplichtingen, gegevens over aandeelhoudersfinancieringen, structuurtekeningen, etc., zie als

53.

voorbeeld de volgende initiatieven: evidend.com/het-online-aandeelhoudersregister-veilig-in-de-cloud/, aandelenkadaster.nl. En in België:
estox.be/nl/index.html en corporify.com/en/.
Verschillende grote uitgeverijen verkopen al jarenlang aandeelhoudersregisters die door de gebruiker kunnen worden ingevuld, deze zijn
inhoudelijk alle nagenoeg gelijk.

54.

Het ter inzage ‘liggen’ moet naar onze mening breed worden uitgelegd: veelal wordt het register namens het bestuur op een veilige plek
gehouden, zoals door een notaris of accountant. Het register moet dan wel onverwijld naar het kantoor van de vennootschap komen indien

55.

een gerechtigde zich meldt, dan wel deze moet op de betreffende bewaarplaats worden ontvangen. In geval van een digitaal bijgehouden
register, zal het digitaal beschikbaar moeten kunnen worden gemaakt, op afstand (via de website bijvoorbeeld) of op een computer ten
kantore van de vennootschap.
Zie hierover o.a.: J.B. Huizink, GS Rechtspersonen, art. 2:85 BW, aant. 6, Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/282 en Van der
Heijden/Dortmond, Handboek NV/BV, 2013/178.

56.

Zie de laatste zin van de art. 2:194 lid 5 BW en art. 2:85 lid 4 BW.57.
Art. 2:85 lid 3 BW en art. 2:194 lid 4 BW.58.
Art. 2:85 lid 4 BW, laatste zin en art. 2:194 lid 5 BW, laatste zin.59.
S. Renssen, ‘De positionering van het (beperkt toegankelijk) centraal aandeelhoudersregister’, WPNR 2014, afl. 7002, p. 44-50.60.
Zie in dezelfde zin D.F.M.M. Zaman en H. Erdman, t.a.p., p. 50.61.
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krijging van registergoederen.62 Voor de praktijk zijn de
gegevens die in het register zijn opgenomen omtrent de
vennootschap, gebeurtenissen ten aanzien van het kapi-
taal, de vindplaats van relevante notariële akten en over
aandeelhouders en beperkt gerechtigden, evenwel van
groot belang. Of het nu gaat om het achterhalen van een
notariële ‘aankomsttitel’ waarmee de beschikkingsbe-
voegdheid van een vervreemder kan worden vastgesteld,
informatie over pandrecht op aandelen in verband met
een nieuwe financiering of de aantekening over bijzondere
zeggenschap bij statutenwijziging, deze informatie is in
de praktijk onmisbaar.

(ii) Uitoefenen aan aandelen verbonden rechten
Het register speelt een rol met betrekking tot het kunnen
uitoefenen van de aan het aandeel verbonden rechten
door een nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde. Indien
de vennootschap geen partij is geweest bij de betreffende
rechtshandeling, kunnen deze rechten pas worden uitge-
oefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft
erkend, of de akte aan haar is betekend. Zolang nog geen
erkenning is verzocht en geen betekening heeft plaatsge-
vonden, kan de vennootschap zelf tot erkenning overgaan
door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het
beperkte recht in het aandeelhoudersregister.63

Het vorenstaande geldt ook met betrekking tot de aan-
deelhouders en beperkt gerechtigden van aandelen, indien
de NV wordt omgezet in een BV.64

(iii) Beslag op aandelen
Zoals we hiervoor schreven, dient ook een beslag op
aandelen te worden ingeschreven in het register. Hieraan
moeten de vennootschap en ieder die in dienst van de
vennootschap toegang heeft tot de ruimte waar het aan-
deelhoudersregister wordt bewaard – of in geval van een
digitaal register: tot de digitale omgeving, het netwerk –
hun medewerking verlenen.65

(iv) Communicatie; bijeenroepen aandeelhouders-
vergaderingen
Bij de communicatie met aandeelhouders en dan voorna-
melijk bij de oproeping van aandeelhouders voor de alge-
mene vergadering, speelt de informatie uit het aandeel-
houdersregister een belangrijke rol. Bij een BV worden
de aandeelhouders en vergadergerechtigden opgeroepen
door middel van oproepingsbrieven aan de adressen zoals
in het aandeelhoudersregister zijn vermeld. Bij een NV

kunnen de statuten ook zo een procedure voorschrijven.66

Oproeping kan elektronisch plaatsvinden, mits de verga-
dergerechtigden daarmee instemmen en de statuten niet
anders bepalen.67 De oproeping wordt dan naar het digi-
tale adres gestuurd, zoals door de betreffende vergaderge-
rechtigde is opgegeven en in de praktijk veelal in het
aandeelhoudersregister zal zijn genoteerd. Indien het
register niet nauwkeurig is bijgehouden, kan dat er dus
toe leiden dat niet alle aandeelhouders of juist onbevoeg-
den worden opgeroepen. Met vervelende gevolgen voor
de geldigheid van de besluitvorming op die vergadering.68

(v) Blokkeringsregeling
De statuten van een BV of NV kunnen een blokkerings-
regeling bevatten. Indien op grond daarvan door de ver-
kopende aandeelhouder aandelen aan een of meer andere
aandeelhouders moeten worden aangeboden, zal die
aanbieding in principe (afhankelijk van de statutaire rege-
ling of de regeling in een overeenkomst, door het bestuur
of de verkopende aandeelhouder) plaatsvinden aan de
adressen zoals deze zijn opgenomen in het aandeelhou-
dersregister. Indien de contactgegevens van de aandeel-
houders niet goed zijn bijgehouden en de aanbieding een
aandeelhouder niet bereikt, kan dat in het uiterste geval
een ongeldige overdracht tot gevolg hebben.69

(vi) Bewijskracht aandeelhoudersregister
Indien een levering van een aandeel of vestiging van een
beperkt recht daarop niet is aangetekend in het aandeel-
houdersregister, kan deze met betrekking tot de uitoefe-
ning van aandeelhoudersrechten noch aan de vennoot-
schap noch aan anderen die te goeder trouw de in het
aandeelhoudersregister ingeschreven persoon als aandeel-
houder of eigenaar van een beperkt recht op een aandeel
hebben beschouwd, worden tegengeworpen.70 Tevens
levert het register volledig bewijs op van de betaling van
het in het register als op de aandelen gestort vermelde
bedrag.71 Verder levert het aandeelhoudersregister echter
geen dwingende bewijskracht op ten aanzien van daarin
opgenomen informatie.
In de praktijk wordt veel waarde gehecht aan de informa-
tie die in het register is opgenomen. Zo worden bijvoor-
beeld in transacties, bij statutenwijzigingen en vestiging
van zekerheidsrechten, de registers van de betrokken
vennootschappen gecontroleerd op inschrijvingen die
daaraan in de weg zouden kunnen staan. Indien het
register onjuiste informatie bevat, niet volledig of niet

Art. 3:89 lid 1 BW.62.
Zie de regeling in art. 2:86a lid 1-2 BW en art. 2:196a lid 1-2 BW.63.
Art. 2:183 lid 3 BW.64.
Zie art. 474c lid 4-5 Rv.65.
Zie de art. 2:223 lid 1 BW en 2:113 lid 3 BW.66.
Zie de art. 2:223 lid 2 BW en 2:113 lid 4 BW.67.
Zie hierover o.a.: J.B. Huizink, GS Rechtspersonen, art. 2:85 BW, aant. 2.2 en M. van Olffen, ‘Het aandeelhoudersregister (I)’, WPNR
1992, afl. 6047, p. 335 e.v.

68.

Op grond van het bepaalde in art. 2:195 lid 1 BW.69.
Zie de art. 2:86a lid 3 BW en 2:196a lid 3 BW.70.
R.A. Wolf, GS Rechtspersonen, art. 2:194 BW, aant. 2.71.
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beschikbaar is, dient bijwerking daarvan plaats te vinden
dan wel wordt een vervangend register gemaakt vóórdat
de beoogde rechtshandeling kan worden voortgezet.
De wetgever maakte bij de invoering van de flex-BV-re-
geling gebruik van het aandeelhoudersregister teneinde
vast te leggen aan welke certificaten van aandelen onder
het oude recht vergaderrecht was verbonden.72

Uit het voorgaande blijkt dat het vennootschappelijk
aandeelhoudersregister in de praktijk een belangrijke rol
speelt. Het is een onmisbare bron van informatie. Helaas
is de veelal ‘niet bepaald optimale staat’ ervan al geruime
tijd onderwerp van zorg.73 Gebaseerd op onze eigen
praktijkervaring, delen wij die zorg helaas: het register is
veelal slordig, onleesbaar, onvolledig of geheel niet bijge-
werkt, met allerlei vervelende verrassingen als gevolg.
Een hardcopy boekje past niet langer bij een streven om
juist van het papier af te stappen en alle bedrijfsinformatie
te digitaliseren, zodat deze gegevens blijvend digitaal
kunnen worden bijgehouden. Kortom: het vennootschap-
pelijke boekje is aan vervanging toe. Gelukkig ligt al ge-
ruime tijd een oplossing op de plank: het CAHR.

4. Een centraal gehouden digitaal
vennootschappelijk aandeelhoudersregister

4.1. Het CAHR als vennootschappelijk aandeelhouders-
register

Met Zaman en Erdman pleiten wij ervoor het vennoot-
schappelijke register te updaten en op te nemen in het
CAHR.74 Naast de overige (goede) argumenten om een
CAHR in te stellen, zoals de bestrijding van terrorisme
en het tegengaan van fraude, in verband met welke doelen
een CAHR absoluut toegevoegde waarde heeft náást een
UBO-register, is de noodzaak het vennootschappelijk
aandeelhoudersregister te digitaliseren op zichzelf al een
reden om een CAHR in te stellen. Er zal dan één digitaal,
centraal gehouden aandeelhoudersregister bestaan,
waartoe de partijen toegang hebben die nu op basis van
de wet ook toegang hebben tot het vennootschappelijk
register. Daarnaast zullen bepaalde opsporingsdiensten
en Wwft-instellingen toegang krijgen. In het CAHR
zullen alle gegevens worden opgenomen, zoals we hier-

voor in paragraaf 3 hebben beschreven, uiteraard slechts
toegankelijk voor de relevante personen, zodat de facto
digitale aandeelhoudersregisters per vennootschap ont-
staan. Zodoende zal ieder register dezelfde structuur en
inhoud hebben.
Het CAHR kan de hiervoor beschreven rol van het aan-
deelhoudersregister in de praktijk uitstekend vervullen.
Veel beter dan de huidige boekjes: in het CAHR wordt
de hiervoor vermelde informatie op digitale wijze be-
waard, dus eenvoudig beschikbaar te stellen, te delen en
te verwerken. Daarnaast zullen bij de verschillende re-
gistraties de betreffende digitale afschriften van notariële
akten als downloads worden gevoegd, zodat die direct
beschikbaar zijn voor een ieder die toegang heeft (of
van/namens het bestuur krijgt) tot het gedeelte van het
CAHR dat de betrokken vennootschap betreft. Uiteinde-
lijk zal dat de recherche door notarissen vereenvoudigen,
maar ook de due-diligence-onderzoeken door advocaten,
en de know your customer-procedures van banken ver-
korten.75

Zoals uit het eerste gedeelte van deze bijdrage blijkt,
verloopt het wetgevingsproces met betrekking tot het
CAHR tot nu toe zeer stroperig. Uit deze bijdrage volgt
evenwel dat er naar ons idee genoeg redenen bestaan om
tot spoedige invoering van het CAHR over te gaan, niet
in de laatste plaats vanwege de behoefte vanuit de praktijk
aan een centraal geregeld digitaal aandeelhoudersregister.
Gezien de binnen een relatief korte periode opgekomen
initiatieven op het gebied van het digitale aandeelhouders-
register,76 is het nu tijd om actie te ondernemen. Voordat
een wildgroei aan modelregisters van verschillende kwa-
liteit ontstaat, zou één CAHR moeten worden ontwik-
keld.
Bij voorkeur krijgt het CAHR een wettelijke basis. Indien
echter geen schot in de politieke zaak komt, zal het
CAHR op een andere wijze moeten worden vormgege-
ven. Zoals we in de vorige paragraaf schreven, is – met
inachtneming van de nodige aandachtspunten en waarbor-
gen – een digitaal gehouden vennootschappelijk aandeel-
houdersregister op basis van bestaande wetgeving al mo-
gelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld samenwerkende private
partijen een CAHR opzetten.

Als voorbeeld verwijzen we naar de overgangswetgeving op grond waarvan aandelen die voor de invoering van de regeling van de flex-
BV met medewerking waren gecertificeerd, vóór 1 oktober 2012 moesten worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Zie over

72.

deze problematiek o.a.: G.J.C. Rensen, ‘Rechtsvragenrubriek’, WPNR 2014, afl. 7011, p. 298 e.v.; R.A. Wolf, ‘Reactie op “Bewilligde cer-
tificaten en overgangsrecht Wet Flex-BV” van mr. dr. G.J.C. Rensen in WPNR (2014) 7011’, WPNR 2014/7026, p. 661 e.v. en het Naschrift
van G.J.C. Rensen in WPNR 2014/7026, p. 664.
Zie o.a.: M. van Olffen, ‘Het aandeelhoudersregister (I)’, WPNR 1992, afl. 6047, p. 335 e.v., Kamerstukken 1991/92, 21155, nr. 12, p. 3-5
en 17, Handelingen I 1991/92, p. 1560, S. Renssen, ‘De positionering van het (beperkt toegankelijk) centraal aandeelhoudersregister’,

73.

WPNR 2014, afl. 7002, p. 44-50, T.J.C. Klein Bronsvoort, ‘De staat van het aandeelhoudersregister’, in: J.B. Huizink e.a. (red.), Wie is de
aandeelhouder?, Cahier ZIFO-reeks, deel 3, Deventer: Kluwer 2011, p. 17-29, D.F.M.M. Zaman, ‘Gaan wij naar een centraal aandeelhou-
dersregister?’, WPNR 2011, afl. 6911, p. 1027-1030, D.F.M.M. Zaman en H. Erdman, t.a.p., p. 52 e.v. Zie ook de opmerking van Groffen
in zijn noot bij de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam inzake het gedwongen meewerken aan het opmaken van een vervangend
register (ECLI:NL:GHAMS:2020:470) in JOR 2021/112. En ook de initiatiefnemers van het wetsvoorstel zijn bekend met de deplorabele
staat van het vennootschappelijk aandeelhoudersregister: zie hun reactie op de vragen van de VVD-fractie, waarin ze schrijven: ‘Dit aan-
deelhoudersregister (meestal een boekje of klappertje) is echter in veel gevallen kwijt, niet actueel, onvolledig of onjuist. Bijvoorbeeld de
inschrijving van een pandrecht of een aandeelhoudersmutatie blijft in de praktijk nog wel eens achterwege’. (Nota n.a.v. het verslag, 34
661, nr. 11, p. 16-170.
D.F.M.M. Zaman en H. Erdman, t.a.p., p. 54-55; zie ook W. Bosse, ‘Het centraal aandeelhoudersregister “revisited”’, WPNR 2021, afl.
7322, p. 347-349; daarin schrijft Bosse dat het CAHR het vennootschappelijk aandeelhoudersregister ‘kan en moet’ vervangen.

74.

Zie ook W. Bosse, ‘Het centraal aandeelhoudersregister’, WPNR 2017, afl. 7146, waarin hij schrijft dat een CAHR op termijn de notariële
recherchewerkzaamheden vergemakkelijkt.

75.

Zie als voorbeeld de in voetnoot 53 vermelde initiatieven.76.
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4.2. Een privaat register naar Belgisch voorbeeld
In België is een dergelijk initiatief ontwikkeld. In het ka-
der van de voorbereiding van de nieuwe – per 1 mei 2019
in werking getreden – vennootschapswetgeving, hebben
de Federatie van het Notariaat (Fednot) en het Institute
for Tax Advisors & Accountants (ITAA) de handen in-
eengeslagen teneinde een belangrijke stap te zetten op
het gebied van innovatie. Uit deze private samenwerking
is eStox, een privaat aandeelhoudersregister (in België:
‘effectenregister’), voortgekomen.
In deze paragraaf staan we eerst kort stil bij enkele rele-
vante aspecten van het Belgische effectenregister en be-
schrijven we de werking van eStox. We sluiten af met een
betoog dat in Nederland een soortgelijk register opgezet
zou kunnen worden.

(i) Het Belgische effectenregister
Op grond van het bepaalde in het Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen houdt de vennootschap77 een
of meer registers bij. Net als in Nederland bevatten die
registers informatie over de door de vennootschap uit te
geven en uitgegeven effecten.78 Zo vermeldt het register
van aandelen bijvoorbeeld in ieder geval:79

a. het totale aantal (per soort) door de vennootschap
uitgegeven aandelen;

b. naam en woonplaats of statutaire zetel van elke
aandeelhouder;

c. het aantal aandelen dat elke aandeelhouder houdt
en de soort waartoe die aandelen behoren;

d. de op elk aandeel gedane stortingen;
e. de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer

een van de partijen daarom verzoekt, de overdrachts-
beperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten
of uit de uitgiftevoorwaarden;

f. de overdrachten en de overgangen van aandelen met
hun datum;

g. de aan elk aandeel verbonden stemrechten en
winstrechten.

Heeft het register in Nederland in beginsel een louter
informatieve en administratieve functie,80 in België heeft
de wetgever aan de vermeldingen in het register meer
waarde gehecht. Zo levert het register een (weerlegbaar)
bewijsvermoeden van gerechtigdheid tot een effect op en
geldt in sommige gevallen hetgeen is geregistreerd in het
register boven het bepaalde in de statuten.81 Een over-
dracht of overgang van effecten moet in het register
worden ingeschreven, voordat de verkrijger ervan de aan

de betreffende effecten verbonden aandeelhoudersrechten
kan uitoefenen.82

(ii) eStox
Ook in België bestond een behoefte het fysieke register-
boekje te digitaliseren, zowel door onvrede over de staat
van het boekje, als door het vooruitzicht dat een digitale
versie meer mogelijkheden zou bieden. En sinds de invoe-
ring van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, kan het bestuursorgaan beslissen dat het
register wordt aangehouden in elektronische vorm.83 De
beroepsorganisatie van notarissen en de organisatie van
de belastingadviseurs en accountants hebben gezamenlijk
een digitaal register, eStox, ontwikkeld.
Het register is in beheer bij de voormelde organisaties en
notarissen, belastingadviseurs en accountants kunnen (in
opdracht van de betreffende vennootschap) registraties
in het register doorvoeren. Ook hebben bestuurders die
rechten en kunnen aandeelhouders inzage krijgen in de
voor hen relevante informatie. Daarmee voldoet het
eStox-register aan de voorwaarden die de Belgische wet-
geving stelt aan een effectenregister.
Vanuit praktisch oogpunt is het eStox-register gekoppeld
aan de Kruispuntbank van Ondernemingen en haalt het
daar steeds actuele informatie over de betrokken partijen
op. En daarnaast is het register gekoppeld met het UBO-
register,84 zodat alle wijzigingen in de uiteindelijke begun-
stigden van een onderneming automatisch worden gere-
gistreerd in het UBO-register. Tevens wordt jaarlijks een
UBO-registratie herbevestigd waarbij de gegevens uit
het register worden gebruikt.85

De vennootschap betaalt voor het aanmaken van een
register een paar tientjes en voorts bij elke inschrijving
of wijziging per betrokken effectenhouder een paar euro.
Verder worden de gegevens kosteloos veilig en vertrou-
welijk bewaard en is het louter inzien van het register
gratis.
Het eStox-register is populair. Het is in mei 2019 gelan-
ceerd en in augustus 2021 gebruikten al meer dan 25.000
vennootschappen het register.86

Zoals we hiervoor schreven, past een digitaal aandeelhou-
dersregister ook in de Nederlandse vennootschapsprak-
tijk. We zijn ervan overtuigd dat een privaat CAHR naar
Belgisch model goed zou moeten kunnen werken. De
uitdaging is natuurlijk gelegen in het feit dat op grond
van het Belgische vennootschapsrecht registratie in het
effectenregister in veel gevallen verplicht is, maar in
Nederland niet. En een CAHR werkt pas optimaal wan-

In Nederland is dit het bestuur, zie de art. 2:85 lid 1 en 2:194 lid 1 BW.77.
Zie de art. 5:24 e.v. Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.78.
Zie art. 5:25 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.79.
Zie Hoofdstuk III, § 3.5 onder (i).80.
Zie de art. 5:25 en 5:29 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.81.
Zie art. 5:61 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Overigens is dit idee ook in Nederland geopperd. In 1988 stelde F.K. Buijn
al iets soortgelijks voor, welk voorstel door de KNB nader werd uitgewerkt. Zie hierover M. van Olffen, ‘Het aandeelhoudersregister (II,

82.

slot)’, WPNR 1992, afl. 6048, p. 351 e.v. Ook Zaman stelde al eerder iets in deze richting voor: D.F.M.M. Zaman, ‘Gaan wij naar een
centraal aandeelhoudersregister?’, WPNR 2011, afl. 6911, p. 1027-1030.
Zie art. 5:24 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.83.
financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register.84.
blog.tamtam.pro/nl/article/estox-blijft-evolueren/11717.85.
blog.forumforthefuture.be/nl/article/recordaantal-nieuwe-registers-in-estox/12224.86.

TvOB 2021-5172

Wie trekt de CAHR?Het digitaal centraal aandeelhouders-register moet het ‘klappertje’ vervangen



neer iedereen meedoet. Zaman en Erdman stellen daarom
voor aan de inschrijving in het CAHR constitutieve
werking te verbinden, dat wil zeggen: als voorwaarde
voor de beoogde rechtshandeling te stellen.87 Indien het
CAHR een wettelijke basis krijgt, lijkt ons dat een goed
idee. Met dien verstande evenwel, dat we – in navolging
van het Belgische systeem – liever de uitoefening van
aandeelhoudersrechten opschorten tot inschrijving in het
CAHR heeft plaatsgevonden, dan dat sprake is van een
goederenrechtelijke opschorting.
Een belangrijke constatering in dit verband is overigens
dat in Nederland geen gevolgen voor de aandeelhouders
aan al dan niet (correcte) registratie in het aandeelhouders-
register zijn verbonden, maar men niet moet vergeten dat
in Nederland voor het bestuur van een vennootschap wel
degelijk een verplichting bestaat een aandeelhoudersregis-
ter te hebben en regelmatig bij te houden.88 Voor bestuur-
ders van vennootschappen is het derhalve van groot be-
lang dat er een systeem komt waarmee het register beter
en eenvoudiger kan worden bewaard en bijgehouden.

Een zwakte van een privaat gehouden register is dat geen
verplichting bestaat het te gebruiken. Het kan zijn dat de
vulling van een privaat CAHR en derhalve ook de daarin
vermelde informatie niet accuraat en betrouwbaar is,
omdat ook andere systemen worden gebruikt. In geval
van een privaat CAHR zou dit wellicht kunnen worden
ondervangen door een dwingend/dringend voorschrift
vanuit de KNB om, als onderdeel van een juiste praktijk-
uitoefening, van iedere gepasseerde akte registratie in het
CAHR te doen. Een andere aanvliegroute is het register
op te zetten en te laten zien dat het werkt. Ook in België
bestaat geen wettelijke verplichting eStox te gebruiken,
maar de politiek ziet dat het werkt en is er nu in geïnte-
resseerd.89

Naar ons idee zou een wettelijke verplichting, of voor-
schrift vanuit de KNB niet noodzakelijk moeten zijn.
Teneinde te kunnen blijven bestaan, zal de notariële be-
roepsgroep op veel vlakken moeten digitaliseren.90 Deze
drang naar evolutie, op sommige onderdelen wellicht ook
gesteund door of zelfs noodzakelijk vanwege behoeften
vanuit cliënten, banken en andere adviseurs die belang
hebben bij een up-to-date, betrouwbaar en goed werkend
digitaal aandeelhoudersregister, zou voldoende moeten
zijn om gezamenlijk een CAHR in te stellen. En als het
dan bewezen effectief is, volgt de politiek vanzelf.

Wie trekt de CAHR? Naar Belgisch voorbeeld: het nota-
riaat!

D.F.M.M. Zaman en H. Erdman, t.a.p., p. 53-54.87.
Zie Hoofdstuk III, § 3.3.88.
D.F.M.M. Zaman en H. Erdman, t.a.p., p. 70.89.
Zie het eerder aangehaalde Themanummer van Notariaat Magazine over digitalisering.90.
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