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ondernemingsrecht

Daartoe ontvangt het ministerie gege-

vens van onder meer UWV, Belasting-

dienst, handelsregister en kadaster. In het 

systeem worden in ieder geval gegevens 

opgenomen over de oprichters, de aan-

deelhouders, de commissarissen, de ver-

enigingsleden voor zover deze bestuurlij-

ke functies vervullen, de bestuurders en 

de vertegenwoordigers van een rechtsper-

soon. Verder worden beleidsbepalers ge-

registreerd en kunnen gegevens worden 

opgenomen over de echtgenoot, geregi-

streerd partner of levensgezel, de ouders, 

kinderen en kleinkinderen van de hiervoor 

bedoelde personen, indien dat nodig is in 

verband met de analyse van het bestuur-

dersnetwerk van de rechtspersoon.

Aan de hand van risicoprofielen wordt 

bepaald of er met betrekking tot bepaal-

de rechtspersonen sprake is van ver-

hoogd risico op misbruik. Als de gespe-

cialiseerde dienst die zich bezig houdt 

met de datamining, de Dienst Justis (Jus-

titiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Inte-

griteit en Screening), meent dat er aan-

wijzingen voor een verhoogd risico zijn, 

worden risicomeldingen gedaan aan be-

stuursorganen belast met handhaving, 

zoals het Openbaar Ministerie, de Belas-

tingdienst, De Nederlandsche Bank, de 

Autoriteit Financiële Markten, politie en 

bijzondere opsporingsdiensten als Fiod/

ECD en SIOD).

Kwaliteit dataminingactiviteiten
Uit de wet blijkt een groot optimisme 

over de mogelijkheden om een betrouw-

bare gegevensverzameling aan te leggen 

en om op een zorgvuldige manier risico-

profielen samen te stellen. Het is de 

vraag of dat vertrouwen gerechtvaardigd 

is? Op de vraag hoe wordt gewaarborgd 

dat de gegevensverzameling niet ‘ver-

vuild’ raakt, werd tijdens de parlementai-

re behandeling niet ingegaan. Er zijn wel 

vragen gesteld over privacy-aspecten en 

de positie van personen die niet zelf bij 

een rechtspersoon betrokken zijn (de 

hiervoor genoemde echtgenoten, kinde-

ren en dergelijke). In de nieuwe wet is 

niet opgenomen dat de werkwijze van de 

Dienst periodiek wordt getoetst op zorg-

vuldigheid. Als er onjuiste gegevens over 

personen in het systeem worden opgeno-

men, is er geen mogelijkheid tot rectifi-

catie.

In de praktijk is gebleken dat het heel 

lastig is om kwalitatief goede gegevens-

verzamelingen aan te leggen. Het ont-

werpen van ICT-systemen die de gege-

vensverzamelingen analyseren op basis 

van risicoprofielen is een theoretisch en 

technisch zwaar karwei. Dat wordt geïl-

lustreerd door de Wet Bevordering Inte-

griteitsbeoordelingen door het Openbaar 

Bestuur (Wet Bibob). Op grond van die 

wet adviseert het Landelijk Bureau Bibob 

de overheden in het kader van toeken-

ning van vergunningen (zoals de horeca-

vergunning) op basis van door dat Bu-

reau verzamelde informatie. Uit diverse 

artikelen in vaktijdschriften, onder ande-

re het tijdschrift Binnenlands Bestuur, blijkt 

dat de wijze waarop gewerkt wordt te 

wensen overlaat. 

 Deze problematiek wordt ook aan de 

orde gesteld in het in maart 2011 door de 

Wetenschappelijke Raad voor het Rege-

ringsbeleid (WRR) uitgebrachte rapport 

iOverheid (www.ioverheid.nu). De geva-

ren die de WRR signaleert, bedreigen 

ook de activiteiten van de overheid op 

grond van de Wet controle op rechtsper-

sonen. Het is te hopen dat de aanbevelin-

gen van de WRR door het kabinet ter har-

te worden genomen en dat dit ook zal 

leiden tot maatregelen die zorgen voor 

een goede kwaliteit van de door de Dienst 

Justis aangelegde gegevensverzameling.

 

Rol accountant
Het is van het grootste belang voor 

rechtspersonen en degenen die daarbij 

betrokken zijn, dat de informatie die over 

hen bij de Dienst Justis terechtkomt juist 

en volledig is. Dat maakt het nog belang-

rijker dan het al was dat de instanties die 

gegevens leveren aan de Dienst Justis 

geen ‘vervuilde’ informatie doorgeven. 

Hier is er ook een belangrijke rol voor de 

accountant, namelijk om zijn cliënten er 

op te wijzen dat het belang van de juist-

heid van bij de Kamer van Koophandel, 

belastingdienst en andere overheidsin-

stanties geregistreerde gegevens nog 

groter is geworden, vanwege de data-

miningactiviteiten van de Dienst Justis. 

Hoewel er in de Wet controle op rechts-

personen geen rechtsmiddelen zijn opge-

nomen, zullen er naar verwachting bij 

problemen toch wel mogelijkheden zijn 

om juridisch tegen de overheid op te tre-

den. In situaties waarin belanghebben-

den problemen opleveren, kan er daarom 

alle aanleiding zijn juridisch advies in te 

winnen. An

Ellen Timmer, Advocaat bij Pellicaan Advocaten, 

Capelle aan den IJssel.

Overheid start met  
datamining rechtspersonen
Op 1 juli 2011 wordt datamining officieel in het Nederlandse rechtspersonenrecht ge-
introduceerd als de Wet controle op rechtspersonen in werking treedt. Het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie gaat met ingang van die datum gegevens verzamelen over alle 
in Nederland actieve rechtspersonen, dus zowel rechtspersonen naar Nederlands recht 
(als de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de stichting) als buiten-
landse rechtspersonen met een (neven)vestiging in Nederland. Het belang van onder-
nemers om correcte gegevens aan te leveren wordt daarmee groter.

Ellen Timmer


