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3. Het UBO-register en de 
uitwisseling van UBO-informatie 
(deel I)
MR. DR. J.A. BOOIJ

 

In dit deel I ga ik in op de wijze waarop Nederland (moge-
lijk) uitvoering zal geven aan de verplichting om een regis-
ter van ultimate benefical owners (UBO-register) in te 
voeren. Deze verplichting vloeit voort uit de Vierde-Anti-
witwasrichtlijn die op 26 juli 2017 in werking is getreden.4

In deel II, dat in een volgende editie zal verschijnen, bespreek 
ik of en in hoeverre er een wisselwerking is tussen de wijzi-
ging van de Bijstandsrichtlijn ten aanzien van uitwisseling 
van UBO-informatie enerzijds en het UBO-register ander-
zijds. Ik sluit af met een conclusie.

1. Het UBO-register

1.1. De Vierde Anti-witwasrichtlijn

De Vierde Anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat landen 
die deel uitmaken van de Europese Unie een UBO-regis-
ter dienen in te voeren.5 Het doel van het UBO-register is 
gegevens van ultimate beneficial owners te registreren en 
openbaar te maken, zodat duidelijk is wie het in een enti-
teit voor het zeggen heeft. Het UBO-register is een beperkt 
toegankelijk, centraal register voor ultimate beneficial 

1 Richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor 
het witwassen van geld en financiering van terrorisme, dit is Richtlijn 
(EU) 2015/849 van het Europese Parlement en de Raad van 20 mei 2015, 
ofwel de ‘Vierde Anti-witwasrichtlijn’.

2 Hiertoe is op 7 juli 2017 een Consultatie Implementatiewet Wwft 
gepubliceerd. Het wetsvoorstel is op 13 oktober 2017 naar de Tweede 
Kamer gestuurd: Kamerstukken II, 2017-2018, 34808. Inmiddels is op 17 
november 2017 het verslag verschenen met Kamervragen. 

3 Aangenomen wordt dat het wetsvoorstel begin 2018 wordt ingediend 
en in de zomer in werking zal treden.

4 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europese Parlement en de Raad van 
20 mei 2015, ‘Vierde Anti-witwasrichtlijn’; inmiddels is bij persbericht 
van 15 december 2017 door de EU verdere aanscherping van de Vierde 
Anti-witwasrichtlijn aangekondigd. Voorzien wordt een koppeling van 
EU-registers en het instellen van een trustregister.

5 Art. 30 en 31 richtlijn.

owners (uiteindelijk belanghebbenden) en dient in Neder-
land te worden ingevoerd ter implementatie van de Vierde 
Anti-witwasrichtlijn. In het UBO-register zal bepaalde 
belangrijke informatie van alle uiteindelijk belanghebben-
den van bepaalde entiteiten moeten worden opgenomen. Ik 
kom hierna terug op de vraag om welke informatie voor 
welke entiteiten het gaat.
Volgens de minister van Financiën is het relevant om te 
weten wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn, omdat zij 
een vennootschap of een andere juridische entiteit kunnen 
misbruiken voor witwassen of financieren van terrorisme.6

Nederland zal de Vierde Anti-witwasrichtlijn implemente-
ren door middel van twee wetten. De eerste, de Implemen-
tatiewet Vierde Anti-witwasrichtlijn, is op 13 oktober 2017 
ingediend; van de tweede, de Implementatiewet UBO-regis-
ter, is alleen een consultatieversie bekend.
De concepten van beide wetten hebben nog niet geleid tot 
definitieve wetgeving. Omdat de deadline voor implemen-
tatie van de Vierde Anti-witwasrichtlijn op 26 juni 2017 
is verstreken, is Nederland wat dit betreft in gebreke. De 
Raad van State merkt op dat de termijnoverschrijding en de 
gevolgen daarvan niet ter sprake komen in het wetsvoor-
stel.7 Ook wordt niet aangegeven hoe verdere termijnover-
schrijding zal worden voorkomen. Een dergelijke toelich-
ting is noodzakelijk, ook omdat de Europese Commissie 
op 19 juli 2017 Nederland op grond van art. 258 VWEU in 
gebreke heeft gesteld. Op grond van art. 260 VWEU kan de 
Commissie het Hof van Justitie van de EU immers verzoe-
ken om bij de vaststelling van een inbreuk Nederland direct 
een boete of dwangsom op te leggen.

6 Brief van de minister van Financiën betreffende de contouren van het 
UBO-register, 10 februari 2016, Kamerstukken II, 2015-2016, 31477, nr. 10.

7 Advies Afdeling advisering Raad van State van 28 augustus 2017, 
No.W06.17.0211/III , gepubliceerd bij brief van de minister van Financiën 
aan de Tweede Kamer, van 13 oktober 2017.

In Nederland zal de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) worden 
gewijzigd, ter implementatie van de Vierde Anti-witwasrichtlijn1 (hierna: de richtlijn).2 Onderdeel daarvan is 
de introductie van het UBO-register, waarvoor op 17 maart 2017 een aparte consultatie Implementatiewet 
UBO-register is gepubliceerd. Eind 2017 was hierover nog altijd geen wetsvoorstel verschenen.3 In deze 
bijdrage ga ik met name in op wat de introductie van het UBO-register betekent voor de praktijk van de 
belastingadviseur. Deze bijdrage is het eerste deel van een tweeluik. \ 
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De Raad van State adviseert daarom toe te lichten op welke 
wijze verdere vertraging zal worden voorkomen en aan te 
geven wat de gevolgen van de termijnoverschrijding zijn.

Ik verwacht dat tegen de zomer van 2018 deze twee imple-
mentiewetten alsnog van kracht zullen worden en dat daar-
mee vanuit praktisch oogpunt wordt afgezien van het star-
ten van een inbreukprocedure. Er blijken nog vele andere 
landen binnen de EU te zijn die de richtlijn ook nog niet 
in wetgeving hebben omgezet. Eind 2017 waren er zeven 
lidstaten (waaronder Nederland) die nog geen enkele maat-
regel ter uitvoering van de richtlijn hadden geïmplemen-
teerd.

In art. 30 van de richtlijn is over het register het volgende 
vastgelegd:
De lidstaten zorgen ervoor dat binnen hun grondgebied 
opgerichte vennootschappen en andere juridische entitei-
ten toereikende, accurate en actuele informatie over wie 
hun uiteindelijk begunstigden zijn, inwinnen en bijhou-
den, waaronder detailgegevens over de door de uiteindelijk 
begunstigden gehouden economische belangen (lid 1).
De lidstaten zorgen ervoor dat die entiteiten verplicht zijn 
om, naast de informatie over hun juridisch eigenaar, aan de 
meldingsplichtige entiteiten informatie over de uiteindelijk 
begunstigde te verstrekken wanneer de meldingsplichtige 
entiteiten cliëntenonderzoeksmaatregelen toepassen over-
eenkomstig hoofdstuk II (lid 1).
De informatie moet tijdig toegankelijk zijn voor de 
bevoegde autoriteiten en Financiële inlichtingeneenheden, 
de FIE’s (lid 2).8

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze informatie in 
een centraal register wordt bijgehouden (lid 3) en dat deze 
toereikend, accuraat en actueel is (lid 4).

De informatie moet volgens de richtlijn altijd toegankelijk 
zijn voor:
 – de FIE’s zonder beperkingen;
 – meldingsplichtige entiteiten in het kader van een cliën-

tenonderzoek;
 – alle personen die een legitiem belang kunnen aantonen 

(lid 5). Deze laatste groep heeft toegang tot de naam, de 
geboortemaand en het geboortejaar, de nationaliteit en 
de woonstaat van de uiteindelijk begunstigde, alsmede 
tot de aard en omvang van het door de uiteindelijk be-
gunstigde gehouden economische belang.

De leden 6 en 7 strekken ertoe dat de FIE’s van alle landen 
snel en onbeperkt toegang kunnen krijgen tot het register.

De UBO is volgens de richtlijn ‘iedere natuurlijke persoon 
die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over 
een binnen het grondgebied van een lidstaat opgerichte 
vennootschap of andere juridische entiteit’. In lidstaten die 

8 In Nederland nog genoemd ‘Financial Intelligence Unit’, zie www.fiu-
nederland.nl.

de incorporatieleer aanhangen, zoals Nederland, is er geen 
twijfel over de vraag of de entiteiten al dan niet in Neder-
land zijn opgericht. Dan dient de UBO in het Nederlandse 
UBO-register te worden opgenomen. In lidstaten waar de 
werkelijke zetelleer geldt, is wellicht niet direct duidelijk 
welke vennootschappen dienen te worden opgenomen in 
het UBO-register van de betreffende lidstaat.9

De UBO van een vennootschap is iedere natuurlijke persoon 
die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over 
een vennootschap via het (in)direct houden van meer dan 
25% van de aandelen, de stemrechten en/of het eigendoms-
belang in de vennootschap. Natuurlijke personen die met 
andere middelen een controlerend belang uitoefenen in de 
vennootschap (bijv. via bepaalde benoemings- of ontslag-
rechten) worden tevens aangemerkt als UBO.10 Lidstaten 
zijn vrij om in hun nationale UBO-wetgeving het UBO-
begrip ruimer te definiëren (bijv. met een lager percentage 
eigendom). Ik merk op dat, als dat gebeurt, dit voor verwar-
ring kan zorgen bij de uitwisseling van UBO-gegevens. Ik 
kom hier later, in deel II van dit artikel, op terug.

Indien na uitputting van alle mogelijke middelen geen UBO 
is geïdentificeerd, wordt de persoon of worden de perso-
nen die behoren tot het ‘hoger leidinggevend personeel’ van 
de entiteit als UBO aangewezen. Het hoger leidinggevend 
personeel betreft de functionarissen of werknemers van de 
vennootschap met voldoende kennis van zaken om beslis-
singen te nemen die van invloed zijn op de blootstelling 
aan het witwasrisico en het risico van terrorismefinancie-
ring. Hierbij hoeft het niet noodzakelijk om een lid van het 
bestuur te gaan (zie art. 3, lid 6, richtlijn).
Over de vraag wie hiervoor in aanmerking komen, kan 
weer verschillend worden gedacht. Om te verzekeren dat 
gelijksoortige situaties in het register worden opgenomen 
hoop ik dat bij algemene maatregel van bestuur duidelijk-
heid wordt gecreëerd in welke gevallen een persoon in deze 
categorie ‘pseudo-UBO’s’ wordt ingedeeld. Dan nog steeds 
kan het zijn dat andere landen deze bepaling anders imple-
menteren.

1.2. Het concept van de Implementatiewet registratie uitein-
delijk belanghebbenden

Uit het concept van de implementatiewet blijkt dat het de 
bedoeling is dat het Handelsregister het UBO-register zal 
beheren. Er wordt dan ook een wijziging van de Handelsre-
gisterwet voorgesteld (hierna: nieuwe Handelsregisterwet).
De definitie van UBO blijkt te verschillen in de verschil-
lende conceptwetgeving. In de nieuwe Handelsregisterwet 
wordt als definitie gehanteerd: ‘De natuurlijke persoon die 
de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over 
een onderneming of rechtspersoon.’ Bij algemene maatregel 

9 Zie hierover ook P. Visser en R.L.P. van der Velden, ‘Het UBO-register: een 
volgende stap richting transparante juridische structuren’, FBN 2017 (5) 
20.

10 Zie art. 3, lid 6, richtlijn.
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van bestuur (hierna: AMvB) kunnen categorieën natuur-
lijke personen worden aangewezen die in elk geval moeten 
worden aangeduid als UBO.11

Omdat de Wwft zich richt op het cliëntenonderzoek dat 
de instellingen moeten doen, is de UBO-definitie anders: 
‘Iedere natuurlijke persoon die, op grond van algemene 
maatregelen van bestuur vast te stellen criteria, de uiteinde-
lijke eigenaar is of zeggenschap heeft over een cliënt of de 
natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of 
een activiteit wordt verricht.’

Wij mogen hopen dat het eerste deel van de definitie 
hetzelfde wordt geïnterpreteerd als de UBO-definitie in 
de handelsregisterwet en dat de AMvB’s hetzelfde zullen 
luiden, of ten minste op elkaar zullen zijn afgestemd. Het 
tweede deel van de definitie voor de Wwft ziet op de UBO 
van een ‘transactie of een activiteit’. Dat lijkt dus een andere 
soort UBO te zijn als die is bedoeld in de nieuwe Handels-
registerwet.

De richtlijn gaat weer van een andere definitie uit. Waar-
voor vennootschappen thans een percentage aandelen of 
stemrechten van 25%+1 werd gezien als toereikend om 
te kwalificeren als UBO, is dit percentage in de Vierde 
Anti-witwasrichtlijn slechts een indicatie dat de betrok-
ken persoon kwalificeert als UBO. Hierdoor sluit de Vierde 
Anti-witwasrichtlijn beter aan bij de aanbevelingen van 
FATF,12 waarin het houden van een percentage aandelen 
of stemrechten slechts een van de gevallen betreft waarin 
sprake kan zijn van een UBO. De Vierde Anti-witwasricht-
lijn voegt bovendien toe dat het naast aandelen en stem-
rechten ook kan gaan om ‘eigendom’ en staat expliciet stil 
bij de wijze waarop een natuurlijke persoon ook via indi-
recte eigendom UBO kan zijn. Lidstaten mogen bepalen dat 
een lager percentage een indicatie van eigendom of zeggen-
schap kan zijn (art. 3, sub 6, Vierde Anti-witwasrichtlijn). 
Overigens wordt in de Vijfde Anti-witwasrichtlijn, die in 
voorbereiding is, voorgesteld om dit percentage naar 10% 
terug te brengen, of wellicht zelfs naar 5%.
Omdat het aandelenbelang of het stemrecht nu slechts een 
indicatie is voor de vraag of een persoon als UBO moet 
worden aangemerkt, zal een entiteit die meldingsplichtig 
is voor de Wwft of die informatie moet aanleveren voor 
het UBO-register, dus goed moeten vastleggen waarom ze 
in een bepaald geval een bepaalde persoon niet als UBO 
beschouwt, terwijl daar wel indicaties voor zijn.

Ook introduceert de Vierde Anti-witwasrichtlijn de moge-
lijkheid om in bepaalde specifieke gevallen een persoon of 
de personen behorend tot het hoger leidinggevend personeel 
als UBO aan te merken. Het gaat om de gevallen waarin:

a. geen persoon of personen kunnen worden ach-
terhaald die (direct of indirect) via aandelen, 
stemrecht of eigendom kwalificeren als UBO en 

11 Art. 1, lid 1, sub p en art. 1, lid 3, Handelregisterwet (nieuw).
12 De ‘Financial Action Task Force’, zie www.fatf-gafi.org.

ook geen persoon of personen zijn achterhaald 
die zeggenschap met andere middelen hebben, 
of

b. om de gevallen waarin twijfel bestaat of de ach-
terhaalde personen daadwerkelijk UBO zijn. 
Het moet dan wel duidelijk zijn dat alle moge-
lijke middelen zijn aangewend om de UBO(’s) 
te achterhalen en er mogen geen gronden zijn 
voor verdenking van witwassen of financieren 
van terrorisme. Deze laatste twee eisen zijn in 
de richtlijn opgenomen om te voorkomen dat te 
gemakkelijk een persoon behorend tot het hoger 
leidinggevend personeel wordt aangewezen als 
UBO.

Daarnaast is in de Vierde anti-witwasrichtlijn nu ook een 
definitie opgenomen van de UBO van een trust, die nauw 
aansluit bij de aanbevelingen van FATF. Voor juridische 
entiteiten, waartoe ook stichtingen worden gerekend, en 
voor juridische constructies die vergelijkbaar zijn met een 
trust, schrijft de richtlijn voor dat een definitie van de UBO 
wordt gehanteerd die aansluit bij de UBO-definitie van een 
trust. In de Consultatie Implementatiewet UBO-register 
wordt de trust niet geregeld. De veronderstelling lijkt te 
zijn dat Nederland de rechtsfiguur van de trust niet kent en 
daar dus geen regelgeving voor hoeft te introduceren. In de 
literatuur is al opgemerkt dat dit waarschijnlijk in de Vijfde 
Anti-witwasrichtlijn wordt rechtgezet, omdat daar de defi-
nitie van trust waarschijnlijk wordt uitgebreid.13

1.3. Voor welke instellingen wordt het UBO-register inge-
voerd?

In beginsel dienen alle ondernemingen en rechtspersonen 
die (moeten) zijn ingeschreven in het handelsregister hun 
UBO’s te registreren. Een aantal ondernemingen en rechts-
personen wordt hiervan uitgesloten. Dit betreffen overige 
privaatrechtelijke rechtspersonen zoals bedoeld in art. 6, 
lid 1, b, Handelsregisterwet, kerkgenootschappen of een 
zelfstandig onderdeel of lichaam daarvan, publiekrechte-
lijke rechtspersonen, ondernemingen die in Nederland zijn 
gevestigd en die toebehoren aan een natuurlijke persoon, 
een onderneming die toebehoort aan een Europese naam-
loze vennootschap (Societas Europaea (SE)), en een onder-
neming die toebehoort aan een buitenlandse rechtspersoon 
die een hoofd- of nevenvestiging in Nederland heeft.
Beursgenoteerde ondernemingen worden niet genoemd, 
omdat de Vierde Anti-witwasrichtlijn deze categorie rechts-
personen uitsluit van de verplichting om de UBO te regis-
treren. Dat roept de vraag op hoe wordt omgegaan met het 
gedeelte van de aandelen dat niet aan de beurs is genoteerd.
Ook andere lichamen die niet in het handelsregister hoeven 
te worden opgenomen, zoals fondsen voor gemene reke-
ningen, vallen niet onder de verplichting om UBO’s in het 

13 Zie E.L.M. van Kranenburg, ‘Het UBO-register ter voorkoming van witwas-
sen en terrorismefinanciering’, Tijdschrift voor Financieel recht, 2017 (9), p. 
367. 
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register op te nemen.14 Volgens de voorgestelde gewijzigde 
Handelsregisterwet moet over de UBO in het register de 
volgende informatie worden opgenomen:

a. Nederlandse ingezetenen: burgerservicenummer 
als bedoeld in art. 1, onderdeel b, Wet algemene 
bepalingen burgerservicenummer;

b. niet-Nederlandse ingezetenen: burgerservice-
nummer of fiscaal identificatienummer, voor zo-
ver deze daarover beschikken;

c. naam, geboortemaand en geboortejaar, nationa-
liteit en woonstaat;

d. geboortedag, geboorteplaats, geboorteland en 
woonadres;

e. aard van het door de UBO gehouden economi-
sche belang en de omvang van dit belang aange-
duid in bij AMvB vast te stellen klassen, waarbij 
mogelijk onderscheid wordt gemaakt naar on-
derneming of rechtspersoon.

In de Toelichting Consultatie Implementatiewet is aangege-
ven dat omwille van de privacy van de UBO er zal worden 
gewerkt met bandbreedtes van 25%, 50%, 75% en 100%. 
Deze zullen bij AMvB nader worden uitgewerkt.

De informatie onder (c) en (e) kan door eenieder worden 
ingezien. Omdat nog niet duidelijk is hoe de AmvB zal gaan 
luiden, is de reikwijdte van de openbaarheid van het regis-
ter nog niet bekend.

De informatie onder (a), (b) en (d) kan slechts worden inge-
zien door de Financiële inlichtingeneenheden (hierna: FIE’s) 
of bij AMvB aangewezen bevoegde autoriteiten. De richtlijn 
schrijft voor dat alle meldingsplichtige entiteiten (hierna: de 
meldingsplichtigen) in het kader van een cliëntenonderzoek 
ook toegang moeten hebben tot het register. Dat is in de 
Consultatie Implementatiewet niet geregeld. Wellicht is het 
de bedoeling om dat bij AmvB te regelen.

Ik neem aan dat de minister van Financiën in verband met 
de uitvoering van de hierna te bespreken Wet implementa-
tie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot witwasin-
lichtingen zich ook toegang zal kunnen gaan verschaffen 
tot het niet-publieke gedeelte van het register.

2. Knelpunten en zorgen

2.1. UBO-definitie, meewerken UBO

Het is niet ondenkbaar dat er onduidelijkheid bestaat 
omtrent een op te nemen UBO in het register. De vennoot-

14 Minister Dijsselbloem heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 26 april 
2016, kenmerk 2016-0000042290 geschreven: ‘Het betekent evenmin 
dat wij ons zullen beperken tot de entiteiten uit het Handelsregister; het 
fonds voor gemene rekening, een constructie die op dit moment niet als 
entiteit voorkomt in het Handelsregister, wordt bijvoorbeeld door ons 
overwogen als entiteit voor het UBO-register. Een precieze opsomming 
van relevante entiteiten wordt opgenomen in wet- en regelgeving voor 
het UBO-register.’ 

schap en de belastingadviseur kunnen hierover verschillend 
denken. In dat geval geldt de terugmeldingsverplichting van 
art. 10 b Wwft. Indien de meldingsplichtige een gerede twij-
fel heeft over de juistheid van de gegevens of het ontbreken 
van een gegeven betreffende een UBO, dient deze daarvan 
melding te doen aan de Kamer van Koophandel.15

Voorts kunnen er interpretatieverschillen zijn tussen lidsta-
ten. Een persoon kan in de ene lidstaat als UBO worden 
gezien, maar in de andere niet. Als de directie van een 
Nederlandse vennootschap afhankelijk is van de informa-
tie aan te leveren door een vennootschap die aandeelhou-
der is in een andere lidstaat, dan ligt het voor de hand dat 
die directie van de aandeelhouder de informatie aanlevert 
volgens de wetgeving in dat land. Eenduidigheid in wet- en 
regelgeving is daarom van belang.

De ingeschreven onderneming/vennootschap (hierna: de 
ingeschrevene) zal de UBO-gegevens moeten aanleveren. 
De UBO moet meewerken. Zowel de ingeschrevene als de 
UBO kunnen een economisch delict plegen als niet de juiste 
informatie wordt geregistreerd of niet wordt meegewerkt 
aan het registreren van de juiste informatie. Als de UBO 
opzettelijk niet meewerkt, is dit een misdrijf (art. 2 Wet op 
de economische delicten) of een overtreding.
Het punt is nu, dat als nog niet vaststaat wie de UBO is en 
de veronderstelde UBO niet wil meewerken om vast te stel-
len of hij wel of niet een UBO is, het lastig is vast te stellen 
of aan de delictsomschrijving is voldaan. Dit geeft tegelij-
kertijd een mogelijkheid van de ingeschrevene om informa-
tie van de veronderstelde UBO af te dwingen: als blijkt dat 
hij UBO is en hij werkt niet mee, dan kan dit strafrechtelijke 
consequenties hebben. Maar met een veronderstelde UBO 
die in een ver buitenland woont, zullen vermoedelijk niet 
alle discrepanties tot een strafrechtelijk onderzoek leiden. 
Bovendien, hoe meer onduidelijkheid over de toepassing 
van de regels in binnen- en buitenland, des te lastiger het 
zal worden om succesvol tot vervolging over te gaan.
Om die reden is het aan te bevelen dat de directies van de 
ingeschreven ondernemingen en de meldingsplichtige instel-
lingen in een cliëntenacceptatiedossier (CAD) goed bijhou-
den welk onderzoek er is gedaan en tot welke conclusies dit 
heeft geleid (ook ingeval de onderzoeken niet hebben geleid 
tot de constatering dat sprake is van een UBO).

2.2. Openbaar karakter

De hiervoor beschreven informatie onder (c) en (e) kan 
door eenieder worden ingezien. Openbaar zijn dus naam, 
geboortemaand en geboortejaar, nationaliteit en woon-
staat, en de aard en omvang van het belang. Juist of niet, 
deze informatie is openbaar en kan door derden of de pers 
worden opgevraagd en worden gebruikt in publicaties. De 
openbaarheid van het UBO-register wordt sterk bekriti-

15 Het is dus aan te bevelen dat een meldingsplichtige na raadpleging van 
het register vastlegt dat hij geen gerede twijfel heeft over de juistheid 
van de gegevens of het ontbreken van een gegeven betreffende een 
UBO.
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seerd. Men acht de regeling disproportioneel (KNB) en ziet 
een onaanvaardbare inbreuk op de privacy (VNO-NCW).16 
De NOB merkt op dat juist bonafide UBO’s die weinig of 
geen betrokkenheid hebben bij een onderneming kwetsbaar 
zijn en dienen te worden beschermd.17

Over dit onderwerp is veel meer op te merken. Voor nu 
wil ik het laten bij de opmerking dat de contouren van de 
Vijfde Anti-witwasrichtlijn ook neigen naar een algehele 
openbaarheid van het register. Privacy is weer onderge-
schikt aan de veronderstelde bijdrage aan bestrijding van 
witwassen en financiering van terrorisme.

2.3. Registratie van pseudo-UBO

Zoals hiervoor is aangegeven, is de definitie van UBO niet 
altijd even duidelijk en zal ook in de praktijk discussie blij-
ven bestaan over de vraag of in een concreet geval iemand 
als UBO moet worden aangemerkt. Bij afwezigheid van 
een UBO (of twijfel daarover) wordt iemand uit het hoger 
management van de entiteit aangemerkt als UBO. Ook 
over de aanwijzing van deze persoon kan men verschillend 
denken.
Veel Wwft-meldingsplichtige instellingen hanteren een 
eigen definitie voor UBO in bepaalde hoogrisicosituaties 
(bijv. als sprake is van een Political Exposed Person). Zij 
willen daarmee de lat hoger leggen dan de wetgever voor-
schrijft. Zo kan men nu al een lager percentage dan 25% 
hanteren. Dit zijn interne regels van de instelling (bijv. het 
belastingadvieskantoor of het trustkantoor). Men dient 
zich te realiseren dat dit onderzoek niet altijd tot hetzelfde 
resultaat leidt als het onderzoek op grond van de wet- en 
regelgeving. Men dient ervoor te waken UBO’s naar het 
register terug te melden die volgens interne richtlijnen als 
UBO moeten worden beschouwd, maar volgens wet- en 
regelgeving daar niet onder vallen. Indien interne UBO-
informatie wordt gedeeld die volgens de wettelijke regeling 
niet hoeft te worden gemeld, kan in voorkomende gevallen 
de meldingsplichtige zijn contractuele of wettelijke geheim-
houdingsplicht schenden. Dit kan een basis voor aanspra-
kelijkheid zijn.

2.4. Onderzoek naar UBO door vennootschap en adviseur

De directie van een onderneming/rechtspersoon die onder 
de regeling valt, zal voor inschrijving van de UBO moeten 
zorg dragen. De NOB wijst erop dat de bedrijfsleiding geen 
juridische mogelijkheden heeft om de UBO-informatie 
daadwerkelijk te krijgen en te controleren op juistheid, met 
name als de (veronderstelde) UBO in het buitenland woon-
achtig is. Er kunnen bedrijfseconomische of strategische 

16 Zie de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, onder 
nieuws 1-5-2017, ‘KNB: maak UBO informatie niet openbaar’, en de reactie 
van VNO-NCW, gepubliceerd op hun website : brief van 8-5-2017 aan de 
minister van Financiën.

17 Reactie van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op de internet-
consultatie inzake het conceptwetsvoorstel Implementatie registratie 
uiteindelijk belanghebbende, 28 april 2017.

redenen zijn voor de UBO om zijn belang of zeggenschap 
voor de directie te verbergen. Dan zal het soms onmoge-
lijk zijn om de juiste UBO te achterhalen. Toch meen ik 
dat de directie deze informatie in de meeste gevallen zou 
moeten kunnen krijgen. Immers, voor elke adviseur van de 
vennootschap geldt dat deze ook de UBO moet identifice-
ren en de identificatie moet verifiëren. Zonder deze identi-
ficatie en verificatie mogen geen diensten worden verricht. 
Aangezien de opdrachtgever de vennootschap is, zal de 
communicatie hierover vaak via de vennootschap gaan. Ik 
zie niet in waarom de directie van een vennootschap niet 
de toegang zou kunnen krijgen tot dezelfde informatie die 
de adviseurs van de vennootschap hebben. Ik zie ook geen 
reden waarom deze informatie niet zou kunnen worden 
gedeeld tussen de adviseurs en de vennootschap. Omdat 
de belastingadviseurs toch een UBO-onderzoek dienen te 
doen, zou de directie van de vennootschap standaard elk 
jaar de aandeelhouders hogerop in de structuur weer om 
de UBO-documentatie kunnen vragen. Wijzigingen in de 
structuur worden dan direct zichtbaar. Op deze wijze zal 
ook in veel gevallen kunnen worden voorkomen dat belas-
tingadviseurs van hun terugmeldingsplicht gebruik dienen 
te maken.

2.5. Raadpleging van UBO-register door belastingadviseurs

Volgens de concept-Implementatiewet registratie uitein-
delijk belanghebbenden kunnen Wwft-meldingsplichtige 
instellingen dus geen toegang krijgen tot het niet-openbare 
gedeelte van het UBO-register. Deze instellingen hebben een 
eigen onderzoeksplicht. Waarom zouden ze dan het regis-
ter raadplegen? Immers, doen ze dat en dienen volgens hun 
informatie andere personen als UBO te worden aangemerkt, 
dan geldt de terugmeldingsplicht van het voorgestelde art. 
10b Wwft. Het niet naleven daarvan kan als economisch 
delict worden bestraft met een last onder dwangsom, een 
boete of een aanwijzing (art. 1, onderdeel 2, WED).18

Volgens de Vierde Anti-witwasrichtlijn is het UBO-register 
ook toegankelijk voor Wwft-meldingsplichtige instellingen 
en personen die een legitiem belang kunnen aantonen. Nu 
de conceptwet niet in deze toegang voorziet, vermoed ik dat 
dit geregeld gaat worden in de AMvB, die zal moeten voor-
zien in de toegang tot het register door diegenen die een 
legitiem belang hebben. Als dat gebeurt, liggen denk ik alle 
gegevens uit dat UBO-register op straat. De meldingsplich-
tige groep is immers zo groot, dat het niet ondenkbeeldig 
is dat er instellingen zullen zijn die de ter inzage gekregen 
gegevens misbruiken of ten onrechte in de openbaarheid 
brengen. Ik meen dat de AMvB ook de situaties zal moeten 
regelen waarin degenen die inzage hebben hun geheimhou-
ding schenden.

18 Zie E.L.M. van Kranenburg, ‘Het UBO-register ter voorkoming van witwas-
sen en terrorismefinanciering’, Tijdschrift voor Financieel recht, 2017 (9), p. 
372.
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3. Tussenconclusie

Zoals uit deze bijdrage blijkt, is de Nederlandse wetgever 
in gebreke met het tijdig invoeren van het UBO-register. 
Uit deze bijdrage blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is 
omtrent dit UBO-register en dat er ook veel zorgen zijn. 
Voor belastingadviseurs en andere Meldingsplichtige enti-
teiten geldt dat ze vooruitlopend op dit register hun Wwft-
dossiers op orde dienen te maken, zodat na het instellen van 
het register, zij aan hun terugmeldingsverplichting kunnen 
voldoen.

In deel II van dit artikel zal ik ingaan op de wijziging van de 
Bijstandsrichtlijn, waardoor de minister Wwft-informatie 
kan opvragen bij meldingsplichtigen, maar ook het UBO-
register kan raadplegen.
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