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Consultatie ontwerpbesluit wijziging Handelsregisterbesluit 2008

Geachte mevrouw Keijzer,
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft met belangstelling kennisgenomen
van het ontwerpbesluit houdende wijziging van (onder meer) het Handelsregisterbesluit
2008 (Hrb) dat op 24 juli jongstleden voor consultatie is gepubliceerd op
https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_handelsregisterbesluit. Graag maakt de KNB
gebruik van de geboden gelegenheid om op het ontwerpbesluit te reageren.
Rangschikking naar natuurlijke personen
Algemeen
De KNB is verheugd te lezen dat in het ontwerpbesluit wordt voorgesteld de notaris aan te
wijzen als partij die, voor de uitoefening van zijn wettelijke werkzaamheden, gegevens uit
het handelsregister mag opvragen gerangschikt op naam van natuurlijke personen (artikel
53 onderdeel p Hrb).
De KNB sluit zich graag aan bij de toelichting bij dit voorstel. De KNB heeft eerder bij uw
ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid bepleit dat ook notarissen in het
handelsregister mogen zoeken op natuurlijke personen om hun wettelijke taken in het
rechtsverkeer, waaronder hun poortwachtersrol, beter te kunnen uitoefenen. Zo kunnen
notarissen meer bijdragen aan de voorkoming en bestrijding van fraude en andere vormen
van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen.
De KNB merkt nog op dat inzage in het handelsregister op natuurlijke personen een
belangrijk hulpmiddel is voor de notaris om misbruik van rechtspersonen te kunnen
signaleren, maar de notaris zal financieel-economische criminaliteit door middel van
rechtspersonen niet altijd kunnen voorkomen.
Wettelijke werkzaamheden notaris
In artikel 53 onderdeel p Hrb wordt voor de wettelijke werkzaamheden van de notaris
verwezen naar artikel 16 van de Wet op het notarisambt (Wna), luidende: “Het verrichten
van wettelijke werkzaamheden en werkzaamheden die de notaris in samenhang daarmee
pleegt te verrichten, berust op een overeenkomst tussen de notaris en de cliënt, bedoeld in
titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.” De KNB vraagt zich echter af of het niet
juister is om te verwijzen naar artikel 2 lid 1 Wna, luidende: “Het ambt van notaris houdt de

bevoegdheid in om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet dit aan hem
opdraagt of een partij zulks van hem verlangt en andere in de wet aan hem opgedragen
werkzaamheden te verrichten.”
In Kamerstukken 23706, nr. 3, op pagina 6, wordt artikel 2 lid 1 Wna als volgt toegelicht:
“Het eerste lid bepaalt wat onder ambtelijke werkzaamheden van de notaris moet worden
begrepen. In de eerste plaats is dit het verlijden van authentieke akten. Hieronder vallen ook
de notariële akten waartoe de wet niet verplicht, zoals bijvoorbeeld de notariële akte
betreffende een samenlevingscontract. Om aan het samenlevingscontract bepaalde rechten
te kunnen ontlenen eist het pensioenfonds vaak dat het contract in notariële vorm wordt
opgemaakt. Ook kunnen één of meer partijen de voorkeur geven aan een notariële akte
boven een onderhandse akte.
In de tweede plaats moeten onder de ambtelijke werkzaamheden van de notaris worden
begrepen de andere werkzaamheden die de notaris op grond van de wet op het notarisambt
of een andere wet verricht. (...). Daarnaast verricht de notaris nog een groot aantal andere
werkzaamheden, die niet op de wet zijn gebaseerd. Tot deze zogenaamde buitenwettelijke
werkzaamheden behoren bijvoorbeeld het geven van juridische adviezen en het opmaken
van onderhandse akten. Deze activiteiten van de notaris behoren dus niet tot de ambtelijke
werkzaamheden.”
In dit verband wordt ook verwezen naar de toelichting bij artikel 2 lid 1 Wna op
https://www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl/wet-op-het-notarisambt/content/27.
De KNB wijst in dit verband ook op het wetsvoorstel houdende instelling van een centraal
aandeelhoudersregister, dat in de toelichting voor de inzage door de notaris in dat register
verwijst naar artikel 2 lid 1 Wna (Kamerstukken 34661, nr. 7, op pagina 6).
Nadere uitwerking
Blijkens de toelichting zijn aan de uitoefening van de nieuwe bevoegdheid van de notaris om
op naam te zoeken in het handelsregister verschillende administratieve handelingen
verbonden, waarmee de Kamer van Koophandel het proces borgt ten behoeve van de
bescherming van de privacy. Dit is een toename van de administratieve lasten voor de
notaris. Graag overlegt de KNB met de Kamer van Koophandel over de wijze waarop de
notaris zijn nieuwe bevoegdheid kan uitoefenen en welke praktische gevolgen dat heeft voor
zijn werkproces.
Registratie bestuursverboden
Blijkens artikel 41a lid 3 Hrb worden niet alle bij het handelsregister geregistreerde gegevens
betreffende een bestuursverbod openbaar. De KNB onderschrijft dat niet alle geregistreerde
gegevens noodzakelijk zijn om derden in staat te stellen de betrokken persoon te
identificeren en te bepalen of tegen die persoon een bestuursverbod geldt. De KNB wijst er
echter op dat ook de geboorteplaats van de betrokken persoon voor de notaris van belang is
om het risico op persoonsverwisseling bij de toepassing van een bestuursverbod door de
notaris zo goed mogelijk te voorkomen. Het is van belang dat de notaris hierbij zorgvuldig
kan handelen, gelet op de gevolgen van onjuiste toepassing van een bestuursverbod. De
KNB pleit er daarom voor dat de notaris ook inzage krijgt in de geboorteplaats van de
geregistreerde persoon.
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Afscherming woonadresgegevens
De KNB is verheugd te lezen dat de bestaande uitzondering op het afschermen van het
woonadres van een natuurlijk persoon voor de notaris wordt gecontinueerd (artikel 51 Hrb).
Deze inzagemogelijkheid is voor de notaris van belang om zijn publieke taken te kunnen
uitvoeren.
Tot slot
In deze brief geeft de KNB u haar reactie op het ontwerpbesluit. De KNB is desgewenst graag
bereid tot toelichting hiervan of overleg hierover. In aanvulling hierop wijst de KNB op het
advies van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse orde van
advocaten en de KNB over het ontwerpbesluit dat is ingebracht als reactie op de consultatie.
Met vriendelijke groet,

mr. N. van Buitenen
Voorzitter KNB
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