specialisten

uitgelicht

‘Het CAHR leidt op termijn
tot kostenbesparing’

voc

In 2012 besloot minister van Veiligheid en
Justitie Ivo Opstelten tot het opzetten van
een besloten centraal aandeelhoudersregister (CAHR) om financieel-economische
criminaliteit tegen te gaan. Na bijna drie
jaar overleg tussen belanghebbende
partijen streeft de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) samen met de
Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten (VOC) nog altijd naar
een optimaal resultaat. Vooralsnog krijgt
de notaris een exclusieve rol als het gaat
om het invoeren en wijzigen van gegevens
in het CAHR.

‘W

e hebben bij alle partijen een
zeer constructieve houding
teruggezien. Dat geldt voor
de verschillende ministeries,
maar bijvoorbeeld ook voor de Belastingdienst
en de Kamer van Koophandel (KvK)’, zegt
Arnaud Wilod Versprille, notaris bij Olenz in
Veenendaal en namens de KNB vertegenwoor
digd in het overleg over de opzet en inrichting
van het CAHR. Wilod Versprille benadrukt
dat elke partij een ander belang heeft bij het
register. ‘Voor het notariaat is de primaire inzet
meer rechtszekerheid en het beter kunnen
uitvoeren van de poortwachtersfunctie. Een
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‘ We hebben altijd
gehamerd op privacy’

dat men gaat zitten grasduinen, omdat het
interessant is om te kijken wie waar aandeel
houder is.’ Wilod Versprille sluit zich daarbij
aan. ‘Hoe groter de groep die toegang krijgt
tot het register, des te moeilijker de controle.
Bovendien is de informatie niet alleen privacy
gevoelig voor de ondernemer, maar ook
concurrentiegevoelig. In sommige gevallen
wil onderneming A helemaal niet laten weten
dat het een deelname heeft in onderneming B.’
Om de privacy van aandeelhouders te waar
borgen, dient een parallel te worden getrokken
met de Gemeentelijke Basisadministratie
Personen (GBA). ‘Als je geen belang hebt bij
het raadplegen van informatie, dan moet
het zo zijn dat je die informatie niet kunt
raadplegen. GBA maakt gebruik van een
autorisatieregeling. Dat zou in dit register
niet anders moeten zijn’, zegt Zwaan.
Niets nieuws

civielrechtelijk goed hanteerbaar systeem is
daarom belangrijk.’ De VOC helpt de KNB
met input uit de notariële praktijk. Robert Jan
Zwaan, notaris bij BarentsKrans in Den Haag,
is bestuurslid van de VOC. Hij wijst op een
mogelijke lastenverzwaring voor notarissen:
‘Op het moment dat het CAHR wordt in
gevoerd, houden we ook het papieren register.
Dat levert de notaris meer werk op en gaat dus
tijd kosten.’ Wilod Versprille denkt dat de
invoering van het CAHR uiteindelijk leidt tot
kostenbesparing: ‘Het gaat om een tijdelijke
lastenverzwaring. Soms moet je een investering
doen om daar pas over vijf of tien jaar de
vruchten van te plukken en daar vervolgens
meer dan honderd jaar schik van te hebben.’
Privacy

SP-Kamerleden Sharon Gesthuizen en Arnold
Merkies willen in het kader van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme (Wwft) een breed toegankelijk
register. Zwaan ziet dit liever niet. ‘Vanuit de
VOC hebben we altijd gehamerd op privacy.
Een ondernemer wil niet dat zijn gegevens
door alle Wwft-dienstverleners kunnen
worden geraadpleegd. Het moet niet zo zijn

Het CAHR, dat zal worden ondergebracht bij
de KvK, moet in de loop van 2016 operationeel
zijn. ‘Op dit moment zijn ze heel druk bezig
met het schrijven van de software en de
uitgangspunten. Daarnaast is het wachten
op het definitieve kostenplaatje’, zegt Wilod
Versprille. Robert Jan Zwaan blikt alvast
vooruit: ‘Over tien jaar moeten we niet twee
registers naast elkaar in de lucht houden.
Het is een goed idee op een gegeven moment
het papieren register en het CAHR in elkaar te
schuiven.’ Wilod Versprille heeft vertrouwen
dat het ineenschuiven van beide registers
vanzelf komt. ‘Het CAHR kan, als het eenmaal
gevuld is, prima dienen als vervanger voor het
gewone aandeelhoudersregister. Mijn vader,
ook notaris, zei toen ik net was afgestudeerd:
“Merkwaardig eigenlijk dat we in Nederland
niet een centraal register hebben waarin we
aandelen en certificaten registreren net zoals
we dat met onroerend goed doen.” Dat was
in 1992. Het is niets nieuws, maar wel goed
dat het er nu eindelijk van komt.’

