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Bij brief van 27 februari 201$. kenmerk 2212499, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de Raad’)
advies uit te brengen inzake het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn
langetermijnhetrokkenheid aandeelhouders (het Wetsvoorstel).

lIET WETSVOORSTEL

liet Wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn 20l7/82$/ËU van het Europees Parlement en de
Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2t)07/36/EG wat het bevorderen van de
langetermijnbetiokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEt] 2017, L132).

I)e richtlijn wordt geïmplementeerd in het Burgerlijk Wetboek (‘BW’). de Wet op het financieel
toezicht (Wft’) en de Wet giraal effectenverkeer (Vge’) en bevat regels voor heursvennootschappen
over de bezoldiging van bestuurders en commissarissen en over transacties met verbonden partijen.
Daarnaast regelt het identificatie van aandeelhouders, informatieverstrekking en facilitering van
(stem)rechten en bevat het transparantieverplichtingen voor institutionele beleggers,
vermogensbeheerders en volmachtadviseurs.

Artikel l4ter van de richtlijn schrijft lidstaten voor om maatregelen en sancties vast te stellen die
doeltreffènd, evenredig en afschrikwekkend zijn. Nakoming van de verplichtingen voortvioeiend uit
hoofdstuk 1 his van de richtlijn kan torden gevorderd bij de civiele rechter. in aanvulling hierop wordt
voorgesteld om de verplichtingen in hoofdstuk 3a van de Wge op te nemen in artikel 1, onderdeel 20
van de Wet op de economische delicten (WED).
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, c, Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.’
CD

ADVIES

De Raad heeft én opmerking n.a.v. artikel IV van het Wetsvoorstel. In dat artikel wordt voorgesteld om
cle verplichtingen in hoofdstuk 33 van de Wge op te nemen in artikel 1, onderdeel 20 van de WED,
waardoor opzettelijke niet-naleving als misdrijf bestraft kan worden met een boete van de vijfde
categorie en onopzetteljke niet-naleving als overtreding met een boete van de vierde categorie (MvT
pag. 53). In artikel 1, onder 2°, van de tVE[) zal daartoe in de alfahetische rangschikking worden
ingevoegd: de Wet giraal effectenverkeer, de artikelen 49h, vierde en vijfde lid, artikel 49da, eerste,
tweede. derde en vijfde lid, artikel 49db, eerste, tweede en derde lid en artikel 49dc;.
In artikel 6 onder 1° WED wordt met gevanuenisstraf van ten hoogste zes jaren. een taakstraf of een
geldboete van de vijfde categorie strafbaar gesteld de misdrijven als bedoeld in artikel 1, onder 1°, of in
artikel la, onder 1° WEI). In geval sprake is van een ander misdrijf, zo blijkt uit het bepaalde in artikel
6 onder 2° WED. geldt een strafhaarstelling met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, een
taakstraf of een geldboete van de vierde categorie. Hieronder vallen de misdrijven genoemd in artikel 1.
onderdeel 2° van de WED. De in het Wetsvoorstel beoogde boete van de vijfde categorie komt derhalve
niet overeen mei de straibaarstelling van artikel 6 WEE). De toelichting behoeft op dit punt aanvulling
of verbetering.

WERKLAST

De Raad veracht geen substantiële werklastgevolgen ten geolge van dit Wetsvoorstel.

CONCLUSIE

De Raad voor de rechtspraak geeft u in overeging om het Wetsvoorstel op het in dit advies genoemde
onderdeel aan te passen.

t)e Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een ettelijLe adiestaak met
betrekking tot nieuwe %ets- en beleidsvoorstellen die geoIgen hchbcn voor de rechtspraak De adviezen worden vastgesteld na overleg
met de gerechten De Raad voor de rechtspraak is een adviescolleve in de zïn van artikel 79 en 80 van de Grondoet Bij het opstellen
van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen sset- en regelges ing in het bijzonder op dc gevolgen voor de Organisatie en de
serklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid Rechters zijn bij de behandeling van individuele
zaken niet gebonden aan de inhoud van de ssetgesingsadviecen van de Raad ‘.oor de rechtspraak
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Indien na het uitbrengen van dit advies het Wetsvoorstel op belangrijke onderdelen wordt geijzigd of
indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, dan ordt de Raad
graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de voorbereiding van
de gerechten op de invoering van het Wetsvoorstel, stelt dc Raad er prijs op als hij geïnformeerd wordt
over de indiening van het Wetsvoorstel bij de Tweede en de Eerste Kamer en de plaatsing van de
definitieve wetstekst in het Stuatsbiad, Ook eventuele nadere regelgeving volgend op dit Wetsvoorstel
met gevolgen voor de rechtspleging valt binnen het adviesrecht van de Raad. Voor zover van
toepassing, ontvangt de Raad graag een adviesaanvraag voor deze nadere regelgeving.

Hoogachtend.

mr. Ë .C. Bakker
Voorzitter Raad voor de rechtspraak


