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In de lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, gelden 
specifieke regels voor natuurlijke personen of ondernemingen die willen 
investeren in nationale ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor 
vitale economische processen of actief zijn op de markt voor gevoelige 
technologie (waaronder technologie voor tweeërlei gebruik). Deze brochure 
geeft een stapsgewijze uitleg van de toetsingsprocedure voor BDI in 
Nederland en bakent de belangrijkste beginselen achter het relevante 
wettelijke kader af.

Inleiding
EU-verordening 2019/452 tot vaststelling van een kader voor de screening van 

buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie (hierna de “Verordening” te 

noemen) regelt de buitenlandse directe investeringen (“BDI”) in vennootschappen die 

een vestiging hebben in een lidstaat van de Europese Unie, waaronder Nederland.  

De Verordening heeft rechtstreekse toepassing in het Nederlandse rechtssysteem, maar 

zij bestaat naast nationale wetgeving en vervangt deze dus niet.

Het staat de lidstaten van de EU vrij om binnen de grenzen van de EU-wetgeving hun 

eigen BDI-regelgeving uit te vaardigen. Elke lidstaat is verantwoordelijk voor zijn eigen op 

maat gemaakte BDI-wetgeving, wat tot aanzienlijke verschillen tussen Europese landen 

kan leiden. Voor een investeerder (van buiten de EU) die overweegt te investeren in een 

Nederlandse onderneming, is het daarom van cruciaal belang om zowel een overzicht  

als een goed begrip te hebben van het relevante Nederlandse BDI-kader.

Inhoud van EU-Verordening 2019/452
Vooraf zij opgemerkt dat de Verordening geen volwaardige controleregeling voor BDI op 

EU-niveau in het leven roept, en evenmin de bestaande nationale regelgeving vervangt. 

In plaats daarvan wordt een overkoepelend BDI-informatiekader voor de gehele Europese 

Unie ingevoerd, dat bedoeld is als aanvulling op de nationale regelgeving. De Verordening 

formuleert een reeks minimumbeginselen voor nationale toezichtstelsels op BDI 

(ongeacht of zulke vereisten reeds bestonden of naar aanleiding van de Verordening zijn 

vastgesteld). De Verordening voorziet in een aantal criteria en voorbeelden waarop de 

EU-lidstaten zich kunnen baseren bij het vaststellen van nationale BDI-wetgeving en bij het 

bepalen of een investering gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid of de 

openbare orde. Daarnaast voorziet de Verordening in een mechanisme voor samen-

werking en informatie-uitwisseling tussen de EU-lidstaten en de Europese Commissie 

(met inbegrip van de mogelijkheid om adviezen uit te brengen).

De Verordening schrijft niet voor welke instelling een buitenlandse investering die binnen 

haar toepassingsgebied valt, mag toetsen. Zoals opgemerkt, blijft de beslissing om een 

investering al dan niet te screenen en om al dan niet controlemaatregelen vast te stellen, 

de uitsluitende verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten. De nationale regels inzake 

buitenlandse investeringen die op een bepaalde investering van toepassing zijn, bepalen 

welke instantie bevoegd is om een investering te toetsen.

Inhoud van de (toekomstige) Nederlandse BDI-regeling
De Nederlandse wetgever heeft een wetsvoorstel (= “Wetsvoorstel ten behoeve van de 

invoering van een veiligheidstoets voor investeringen, fusies en overnames die een risico 

kunnen vormen voor de nationale veiligheid.”, hierna “Wetsvoorstel Toetsing” te 

noemen) opgesteld dat een algemeen toetsingsmechanisme voor BDI in het leven roept. 

De Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat (of diens uitvoerings- 

organisaties) zal optreden als handhaver van de BDI-wetgeving in Nederland.

Het toetsings- c.q. screeningsmechanisme is van toepassing op transacties die een wijziging 

van de zeggenschap veroorzaken binnen een of meer ondernemingen in Nederland 

(1) die van belang worden geacht voor vitale economische processen of (2) die actief zijn 

op de markt voor gevoelige technologie (waaronder technologie voor tweeërlei gebruik). 

Elke wijziging van de zeggenschap in dit soort ondernemingen door buitenlandse 

investeerders moet worden gemeld aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.
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De minister van Economische Zaken en Klimaat neemt vervolgens binnen acht weken 

een toetsingsbesluit. Deze termijn kan tot zes maanden worden verlengd. De minister 

kan in geval van een dreiging voor de nationale veiligheid ervoor kiezen een aangemelde 

transactie onder specifieke voorwaarden toe te staan, of (indien dit onvoldoende wordt 

geacht om de dreiging weg te nemen), de aangemelde transactie te verbieden. Elke 

handeling die in strijd is met het toetsingsbesluit, wordt als nietig beschouwd.

Het Wetsvoorstel Toetsing ligt momenteel nog voor in het Parlement. Zodra het Wets-

voorstel Toetsing in werking treedt, heeft het terugwerkende kracht en kan het van 

toepassing zijn op investeringen die na 8 september 2020 zijn gedaan en binnen de 

werkingssfeer van het wetsvoorstel vallen. De Nederlandse regering heeft al toegegeven 

dat de inmenging - met terugwerkende kracht - in de zeggenschap van ondernemingen 

een harde maatregel is. Daarom zullen de BDI-regels alleen van toepassing zijn in 

omstandigheden waarin de publieke dreiging van een investering zwaarder weegt dan 

de mate van inmenging van de wet.

Bij de bepaling of de nationale veiligheid in het geding is, richt het  
Wetsvoorstel Toetsing zich op twee gebieden:

•  Vitale infrastructuur of vitaal proces. De relevante gebieden worden gespecificeerd 

op de website van de Nationaal Coördinator voor Terrorismebestrijding en Veiligheid 

(“NCTV”), maar kunnen verder worden uitgewerkt bij algemene maatregel van bestuur 

(zie hieronder voor een lijst van voorbeeldgebieden);

•  Sensitieve technologie. Dit gebied is vooral gericht op strategisch belangrijke 

goederen die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt 

(goederen voor tweeërlei gebruik).

Het Wetsvoorstel Toetsing maakt geen onderscheid tussen gevoelige investeringen van 

binnen het nationale grondgebied, de Europese interne markt of derde landen: de

Nederlandse regeling kan worden toegepast op alle investeringen, ongeacht de nationaliteit  

van de investeerder.

Screeningchecklist voor voorgenomen investeringen in Nederland
Wij adviseren potentiële investeerders de volgende checklist door te nemen voordat zij in 

een Nederlands bedrijf investeren:

1.  De eerste stap bestaat erin de sector te bepalen waarin de doelonderneming opereert.

2.  De tweede stap bestaat erin te beslissen welk toetsingsmechanisme van toepassing 

is op de voorgenomen investering van de investeerder.

3.  De derde stap is het bepalen van het effect van de investering op de zeggenschaps- 

situatie binnen de doelonderneming.

4.  In de vierde fase moeten investeerders vaststellen wanneer hun investering zal 

plaatsvinden en welke overeenkomstige BDI-regeling van toepassing is.

5.  Na voltooiing van de vier stappen kan een screenings- c.q. toetsingsbesluit volgen. 

Deze checklist wordt hieronder nader uitgewerkt.

 

Stap 1: Het bepalen van de sector waarin de doelonderneming opereert

De eerste stap bestaat erin de sector of het veld te bepalen waarin de doelonder- 

neming actief is. Dit dient om vast te stellen of het Wetsvoorstel Toetsing al dan niet 

op de voorgenomen investering van toepassing is.

In dit verband zijn de volgende vragen relevant:

•  Heeft de investering betrekking op een onderneming die vitale processen levert? 

De lijst met vitale processen kan op de website van de NCTV worden gevonden 

onder https://www.nctv.nl/onderwerpen/vitale-infrastructuur/overzicht-vitale- 

processen. Deze lijst kan in de toekomst bij algemene maatregel van bestuur 

worden gewijzigd.
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Voorbeelden van activiteiten/processen die op dit moment als vitaal kwalificeren:

(i) Olievoorziening

(ii) Internet- en datadiensten

(iii) Transport en distributie van gas, elektriciteit en drinkwater

(iv) (Hoofd)wegvervoer

(v) Opslag, productie en verwerking van nucleair materiaal

(vi) Betalings- en effectentransacties

•  Heeft de investering betrekking op een onderneming die zich bezighoudt met de 

productie van sensitieve technologie? 

De lijst van gevoelige technologieën is gebaseerd op bijlage I bij Verordening (EU) 

428/2009, waarbij een Europese regeling is ingesteld voor de controle op de 

export of doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik. 

Producten voor tweeërlei gebruik zijn producten die zowel voor civiele als militaire 

doeleinden kunnen worden gebruikt. De lijst van gevoelige technologieën kan in 

de toekomst bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd.

Indien het antwoord op een van beide vragen bevestigend is, ga dan door naar de 

tweede stap. Indien het antwoord op beide vragen ontkennend is, hoeft de investering 

niet onder de normale regeling te worden gemeld en is deze evenmin onderworpen 

aan een mogelijk nader onderzoek onder de regeling met terugwerkende kracht  

(zie onder Stap 4 voor een uitleg van deze regelingen).

Indien de voorgenomen investering onder de volgende wetten valt, wordt de aan- 

melding van de investering gebaseerd op de gespecialiseerde wet in plaats van op 

het Wetsvoorstel Toetsing.

Hieronder worden de relevante wetten genoemd:

•  Artikel 86f van de Elektriciteitswet 1998

•  Artikel 66e van de Gaswet

•  Artikel 14a.2 van de Telecommunicatiewet

•  Artikel 5:38 van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”)

•  Artikelen 15 en 18 van de Drinkwaterwet

Bovendien voorziet de Nederlandse Mededingingswet in een algemeen systeem  

van concentratiecontrole voor investeringen/overnames die een duurzame wijziging 

van de zeggenschap binnen een onderneming teweegbrengen, indien de betrokken 

concentratie aan bepaalde criteria voldoet, zoals bepaalde minimumomzetdrempels 

van de betrokken partijen. Het doel van het mechanisme voor de controle op 

concentraties is het voorkomen of beperken van de totstandkoming van concentraties 

die de mededinging op een specifieke markt op aanzienlijk kunnen belemmeren.  

Dit kan met name het geval zijn door het creëren of versterken van een machtspositie 

op een relevante markt. Het doel van het systeem van concentratiecontrole is 

derhalve wezenlijk verschillend van dat van de eerder genoemde mechanismen voor 

het toetsen van BDI. Dit onderscheid wordt verder versterkt door het verschil dat 

beide mechanismen kennen aangaande de toepasselijke procedures. 

De Nederlandse wetgever heeft daarom besloten dat het toetsingsmechanisme 

van het Wetsvoorstel Toetsing en het systeem van concentratiecontrole van  

de Mededingingswet naast elkaar zullen bestaan. Het gevolg is dat wanneer  

een investering onder beide regelingen valt, deze moet worden aangemeld bij de 

autoriteiten die op grond van beide wetten bevoegd zijn gesteld.

Stap 2: Valt de investering onder een gespecialiseerd toetsingsmechanisme?

De tweede stap bestaat erin na te gaan of de investering onder een gespecialiseerd 

toetsingsmechanisme valt dat reeds van kracht is. Het Nederlandse rechtsstelsel  

kent voor bepaalde sectoren al diverse toetsingsmechanismen. De interactie tussen 

het Wetsvoorstel Toetsing en deze andere toetsingsmechanismen verschilt.  
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Zoals hierboven vermeld, komt de toepassing van een “lex specialis” in de plaats  

van het Wetsvoorstel Toetsing. Indien de investering niet onder de bovengenoemde 

wetten valt (met uitzondering van de Mededingingswet), kunnen investeerders 

doorgaan naar Stap 3.

Stap 3: Het effect van de investering op de zeggenschapssituatie binnen de 

doelonderneming.

Indien de investering gericht is op een doelonderneming zoals beschreven in stap 1, 

moet de investeerder bepalen of de investering zal leiden tot een wijziging van de 

zeggenschap binnen de doelonderneming. Een wijziging van zeggenschap wordt op 

dezelfde wijze gedefinieerd als in het mededingingsrecht. Dit betekent dat moet  

worden bepaald of de investering leidt tot wettelijke of feitelijke zeggenschap binnen 

de doelonderneming.

Indien het antwoord op deze vraag bevestigend is, moet de investeerder doorgaan 

naar stap 4. Indien het antwoord op deze vraag ontkennend is, hoeft de investering 

niet onder de normale regeling te worden gemeld en is deze evenmin onderworpen 

aan een mogelijk nader onderzoek onder de regeling met terugwerkende kracht.

Op het gebied van sensitieve technologie hanteert het Wetsvoorstel Toetsing een 

‘significante invloed’-drempel die lager ligt dan het hierboven beschreven ‘wijzi-

ging-van-zeggenschap’-criterium. De drempelwaardes worden aangewezen per 

sector of aantal ondernemingen bij AMvB.  Het wetsvoorstel heeft de drempelwaar-

des vastgesteld op: 10%, 20% of 25% van het aantal stemmen dat in de algemene 

vergadering van een doelonderneming uitgebracht kan worden.

Overheidsinstanties zoals de Staat der Nederlanden, provinciale overheden en 

gemeentelijke organen, zijn vrijgesteld van  de BDI-meldplicht.

Stap 4: Wanneer vindt de investering plaats?

De vierde stap behelst de beoordeling van het moment waarop de investering 

plaatsvindt. Zoals gezegd zijn er twee verschillende regimes van toepassing op 

buitenlandse directe investeringen die plaatsvinden na 8 september 2020.  

Het eerste regime is van toepassing op investeringen die worden gedaan tussen  

9 september 2020 en het moment van inwerkingtreding van het Wetsvoorstel 

Toetsing (= het retroactieve regime). Het tweede regime is de regeling die zal gelden 

voor investeringen die na de inwerkingtreding van het Wetsvoorstel Toetsing 

 worden gedaan (= het normale regime).

Een investering kan dus in een van de drie volgende perioden vallen:

• Vond de investering plaats vóór 9 september 2020?

 -  In dit geval zijn er geen toetsingsmechanismen van toepassing, behalve de 

sectorspecifieke mechanismen die al van kracht waren.

•  Vindt de investering plaats tussen 9 september en de datum van inwerking- 

treding van het Wetsvoorstel Toetsing?

 -  Een retroactieve toetsing kan van toepassing zijn op de investering. De betrokken 

autoriteit zal deze bevoegdheid met terugwerkende kracht echter alleen 

gebruiken in gevallen waarin de inbreuk op de rechtszekerheid in verhouding 

staat tot de bedreiging die de investering voor de nationale veiligheid vormt.

 - Voor deze investeringen geldt geen meldplicht.

•  Vindt de investering plaats na de datum van inwerkingtreding van het Wets- 

voorstel Toetsing?

 -  Investeerders moeten de minister van Economische Zaken en Klimaat in kennis 

stellen van de voorgenomen investering.

 -  De minister zal binnen acht weken na de melding van de screening een besluit 

nemen.

 -  Indien verder onderzoek nodig is, kan deze termijn tot zes maanden worden 

verlengd.
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 Stap 5: Het toetsingsbesluit

In het Wetsvoorstel Toetsing is een aantal toetsingscriteria met betrekking tot de 

kandidaat-verwerver vastgelegd die de minister bij zijn beoordeling in aanmerking 

neemt. Voorbeelden van factoren die in de afweging worden meegenomen, zijn:

(i) Eigendomsstructuur

(ii) Transparantie

(iii) Beperkingen krachtens (internationaal) recht

(iv) De veiligheidssituatie in het land van vestiging van de verwerver

(v)  De “track record” (goede staat van dienst) van de verwerver en de manier 

waarop deze omgaat met beveiliging

(vi) Marketing of het gebruik van technologie

(vii)  Naleving van de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake beveiliging, 

classificatie en/of exportcontrole

Naar aanleiding van een toetsingsmelding of een eventuele toetsing met terug- 

werkende kracht, zoals hierboven beschreven, kan de minister van Economische 

Zaken en Klimaat drie soorten besluiten nemen:

•  Het eerste type besluit bestaat erin de voorgenomen investering zonder verdere 

beperkingen toe te staan.

•  Het tweede type besluit bestaat erin de voorgenomen investering toe te staan  

en tegelijkertijd specifieke aanvullende verplichtingen of eisen vast te stellen  

waaraan de investeerder moet voldoen. 

Deze eisen zijn bedoeld om een vermeende bedreiging van de nationale veiligheid 

weg te nemen. De volgende maatregelen zijn mogelijk: 

- Het in bewaring geven van gevoelige technologie aan de Nederlandse Staat 

- De naleving van aanvullende veiligheids- en gebruiksvoorschriften 

-  Een verbod op de verkoop van bepaalde goederen vanuit de Nederlandse vestiging 

 van de onderneming aan bepaalde andere ondernemingen in andere landen

•  Het derde type besluit bestaat erin de voorgenomen investering te verbieden.  

Dit besluit wordt genomen als het opleggen van aanvullende verplichtingen of 

eisen het risico van een bedreiging van de nationale veiligheid niet kan wegnemen.
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Contactpersonen in het geval van een mogelijke screening
Als u vragen heeft over de toepassing van het Nederlandse BDI-regime op uw voorge- 

nomen investeringen in een Nederlandse vennootschap of onderneming, aarzel dan niet 

om contact op te nemen met de hieronder genoemde BDI-specialisten van AKD.

Joost Houdijk 

Expertise: EU & Competition Law / Regulatory

M: +32 (0)4 77 88 55 71

T: +32 (0)2 629 42 79

E: jhoudijk@akd.eu 

Jeroen Pop

Expertise: Corporate / M&A

M: +31 (0)6 21 39 03 75

T: +31 (0)88 253 5509

E: jpop@akd.eu 
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