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37. Het UBO-register, praktisch 
beschouwd
MR. DR. J.A. BOOIJ

 

In deel I (TFB 2018/1) en deel II (TFB 2018/2) ben ik inge-
gaan op de wijze waarop Nederland (mogelijk) uitvoering 
zal geven aan de verplichting om een register van ultimate 
beneficial owners (UBO-register) in te voeren. 

In deze bijdrage geef ik meer specifiek een beschouwing op 
de praktische uitwerking van het UBO-register. Aan bod 
komt de ‘terugmeldplicht’, inbreuk op de privacy, de wijze 
van handhaving en de bezwaarmogelijkheden. Ik sluit af 
met een conclusie.

1. Stand van zaken UBO-register

Op dit moment is de Implementatiewet registratie uitein-
delijk belanghebbenden van vennootschappen en andere 
juridische entiteiten1 (hierna: het wetsvoorstel) in behan-
deling bij de Tweede Kamer. Het streven is dat het regis-
ter vanaf januari 2020 in werking zal treden, maar het is 
de vraag of dit gehaald gaat worden, aangezien er pas op 
7 oktober 2019 een nota naar aanleiding van het verslag 
d.d. 29 mei 20192 (hierna: de nota) is gekomen. In de nota 
wordt aangegeven dat de tijdige inwerkingtreding van het 
wetsvoorstel afhankelijk is van de behandeling in het parle-
ment.

2. Beschouwing

2.1 Terugmeldplicht
De richtlijn schrijft niet uitputtend voor welke informa-
tie over de uiteindelijk belanghebbende en zijn gehouden 
belangen moet worden geregistreerd. Uit art. 30 lid 5 van 
de richtlijn –  inzake de toegang tot het register  – volgt 
evenwel dat in elk geval de volgende zes gegevens van een 

1 Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 2.
2  Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 6, Nota naar aanleiding van het 

verslag.

uiteindelijk belanghebbende opgenomen moeten worden 
in het register en openbaar, voor een ieder, toegankelijk 
moeten zijn: naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, 
nationaliteit en aard en omvang van het door de uiteinde-
lijk belanghebbende gehouden economische belang.3

Uit art. 38a Handelsregisterwet 2007 (Hrw 2007) volgt dat 
een, krachtens artikel 28 tweede lid bij algemene maatre-
gel van bestuur aangewezen, bevoegde autoriteit4 melding 
doet aan de Kamer van Koophandel van iedere discrepan-
tie die zij aantreft tussen een gegeven omtrent een UBO dat 
zij verstrekt heeft gekregen uit het handelsregister en de 
informatie over die UBO waarover zij uit anderen hoofde 
beschikt.

Van belang is daarbij om te realiseren dat in art. 34 Hrw 
2007 is bepaald dat bij een dergelijke melding in het regis-
ter komt te staan dat de gegevens ‘in onderzoek’ zijn. Dit 
vormt ook een waarschuwing voor anderen. Als de discre-
pantie niet te verklaren is en de betrokken entiteit niet 
overgaat tot aanpassing van de gegevens, dan kan Bureau 
Economische Handhaving (BEH) een onderzoek instellen 
en zo nodig handhavend optreden. Uit de Nota van wijzi-
ging5 blijkt dat deze melding juist bij UBO-gegevens zeer 
relevant wordt geacht, omdat instellingen die onder de Wv 
Wft vallen onderzoek moeten doen naar de UBO van hun 
cliënt. Als een gegeven ‘in onderzoek’ is door de Kamer van 
Koophandel dan kan dit een aanleiding voor een instelling 
zijn om ook zelf diepgaander onderzoek te doen naar de 
cliënt. Het heeft volgens de wetgever derhalve een belang-
rijke signaleringsfunctie. 

3 Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3. mvT, p. 13.
4  Art. 28  lid 2 Hrw 2007wordt gewijzigd. Toegevoegd wordt ‘De in artikel 

15a, tweede lid, onderdelen a, b en d, genoemde gegevens en de in artikel 
15a, derde lid, genoemde bescheiden kunnen door de Financiële inlichtingen 
eenheid of een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bevoegde 
autoriteit worden ingezien.’

5 Kamerstukken II 2019/20, 35179, nr. 7, NvW.

In Nederland is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wv Wft) 
gewijzigd, ter implementatie van de Vierde Anti-witwasrichtlijn (hierna: de richtlijn). 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. Wat is de status van 
het UBO-register bijna twee jaar later? \ 
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Door deze terugmeldplicht moeten Wv Wft-instellingen, 
waaronder belastingadvieskantoren, dus actief aan de 
Kamer van Koophandel doorgeven als er een discrepantie 
bestaat tussen de UBO-gegevens uit het register en de gege-
vens die zij zelf over de UBO ter beschikking hebben. Het 
is echter niet duidelijk hoe dit in de praktijk door de Kamer 
van Koophandel wordt beoordeeld. Wat als de registratie-
plichtige vennootschap een andere UBO aanwijst dan het 
belastingadvieskantoor? Het zou immers zo kunnen zijn 
dat de vennootschap een andere afweging maakt op basis 
van de aan haar bekende gegevens en dus een andere UBO 
aanwijst. Hoe gaat de Kamer van Koophandel dit toetsen?

2.2 Privacy 
Reeds tijdens mijn deelname aan het rondetafelgesprek in 
de Tweede Kamer op 22 mei 2019 over de invoering van 
het UBO-register heb ik mijn zorgen uitgesproken over 
het feit dat de openbaar toegankelijke UBO-gegevens een 
inbreuk zijn op de privacy van de betrokkenen. 

Uit het EVRM en het EU Handvest volgt dat inmenging 
van enig openbaar gezag alleen is toegestaan als er (1) 
een wettelijke basis is, (2) er legitieme doelstellingen zijn 
en (3) de inmenging noodzakelijk en proportioneel is voor 
het bereiken doel. En in dit geval gaat het om het om het 
laatste gedeelte. Het doel van de regeling is het voorko-
men van witwassen en terrorismefinanciering. Als reden 
voor de openbaarheid wordt gegeven dat hierdoor perso-
nen of organisaties beter geïnformeerd besluiten of zij met 
bepaalde entiteiten zaken willen doen, bovendien zou er 
een preventieve werking van uit kunnen gaan6. De AVG 
lijkt effectief buiten werking gesteld waar het gaat om de 
instelling van het UBO-register en het opzetten van de data-
base. Echter, of dat ook geldt voor het delen van informatie 
met derden en voor de databases die door derden worden 
aangelegd, is nog de vraag.  

De voorgestelde openbaarheid lijkt echter niet noodzake-
lijk en is mogelijk ook niet proportioneel. Er is dan moge-
lijk strijd met het primaire EU-recht of de internationale 
verdragen. Er is veel maatschappelijk verzet tegen (onno-
dige) openbaarmaking van gegevens. Indien de regeling 
ongewijzigd wordt ingevoerd, verwacht ik daarom dat 
veel UBO’s die bezwaar hebben tegen deze algemene open-
baarheid bezwaar zullen maken tegen het KvK-besluit tot 
registratie van de UBO. Indien dat op bovenstaande grond 
gebeurt, heeft men een punt. Uiteindelijk zal het HvJ hier-
over een uitspraak moeten doen. Over het instellen van 
bezwaar kom ik hierna nog te spreken.

Het gaat er mijns inziens om dat de Wv Wft-instellingen 
en toezichthouders effectief samenwerken om een helder 
beeld te krijgen van de UBO’s en de betrokken organisa-
ties, opdat er een goede inschatting kan worden gemaakt 
met betrekking tot de risico’s van witwassen en financiering 
van terrorisme. Algemene openbaarmaking zal daar geen 

6 Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3. mvT, p. 10.

bijdrage aan leveren. Het leidt mogelijk tot misbruik van 
de registers door commerciële partijen en speelt criminele 
organisaties juist in de hand (zij zien immers ook wat er 
geregistreerd is en zullen dat willen beïnvloeden of kunnen 
daar oneigenlijk gebruik van maken). 

Ik ben wel voorstander van een ruimere inzagebevoegd-
heid door de Wv Wft-instellingen (in combinatie met een 
beperking van de openbare inzage). Op deze wijze kunnen 
de instellingen juist beter helpen de juiste UBO-informatie 
te verzamelen en te analyseren. In het kader van privacy-
bescherming zouden de instellingen zich dan wel moeten 
registreren om deze informatie in te zien en daarnaast 
moeten aantonen dat zij belanghebbend zijn (bijvoorbeeld 
een bank waar men een rekening wil openen). Het is dan 
ook goed dat in het wetsvoorstel al voorzien wordt in regis-
tratie van personen die om informatie verzoeken, en dat 
hiervoor een vergoeding moet worden betaald, zoals blijkt 
uit de nota. Op deze wijze kan ook eenvoudig gecontro-
leerd worden of de instellingen de gegevens uit het register 
daadwerkelijk hebben geraadpleegd.

2.2.1 Verzoek tot afscherming gegevens
Afscherming is op grond van de richtlijn met nadruk een 
uitzondering die alleen aan de orde kan zijn na een gedetail-
leerde beoordeling van de uitzonderlijke omstandigheden. 
Afscherming verlenen zonder een dergelijke beoordeling 
kan de werking van het register (ernstig) ondermijnen. 

De mogelijkheid tot afscherming is uitgewerkt in het 
wetsvoorstel. Het afschermingsregime wordt geregeld bij 
algemene maatregel van bestuur. Een ontwerp hiervoor is 
recentelijk openbaar geconsulteerd. In het besluit is bepaald 
dat afscherming alleen wordt toegekend indien de UBO 
minderjarig is, onder curatele is gesteld, of (kort gezegd) 
door het lokale dan wel het nationale bevoegde gezag 
wordt beveiligd.

De afscherming sluit aan bij het bestaande afschermings-
regime voor het Kadaster, een ander openbaar register met 
natuurlijke personen. Het regime houdt in dat personen 
die door het Openbaar Ministerie of door de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) 
beveiligd worden, in aanmerking komen voor afscherming 
vanwege een onevenredig risico op ontvoering, e.d.

UBO’s die verwachten dat bij openbaarheid sprake zal zijn 
van een onevenredig risico op de genoemde zaken, kunnen 
zich op voorhand bij de politie of het Openbaar Ministerie 
melden, die vervolgens een beoordeling kunnen maken over 
de dreiging.7 

Het is denkbaar dat bij een persoon die reeds (geruime) 
tijd niet afgeschermd in het UBO-register heeft gestaan zich 
op een gegeven moment toch omstandigheden voordoen 
op grond waarvan afscherming alsnog gewenst is. In dat 

7 Kamerstukken II 2019/20, 35179, nr. 6, p. 21.
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geval kan die persoon, na beoordeling van de uitzonder-
lijke omstandigheden, op de lijst van het OM of de NCTV 
geplaatst worden. De gegevens zullen dan bij nieuwe raad-
plegingen afgeschermd zijn. Voorts zullen ook wijzigingen 
die zich kunnen voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van 
de woonstaat, niet meer zichtbaar worden. Verzoeken tot 
afscherming bij de KvK leiden altijd direct tot afscherming 
en worden bij afwijzing pas opgeheven na afronding van 
formele bezwaar- en beroepsprocedures. Er kunnen zich 
namelijk situaties voordoen waarin er een acute dreiging 
ontstaat en een formele besluitvorming mogelijk niet afge-
wacht kan worden. Onvermijdelijk is dat partijen die reeds 
eerder de gegevens hebben ingezien kennis hiervan behou-
den. Relevant is wel in dit kader dat de meer privacygevoe-
lige gegevens, zoals het adres en het BSN, standaard zijn 
afgeschermd.

2.3 Bezwaarmogelijkheden
In het wetsvoorstel is niets opgenomen omtrent de moge-
lijkheden om in bezwaar te gaan tegen besluiten van de KvK 
met betrekking tot de registratie en openbaarmaking van 
de UBO-gegevens. De Handelsregisterwet 2007 zal hierin 
dus als uitgangspunt moeten worden genomen. Uit art. 35 
Hrw 2007 volgt dat een beslissing met betrekking tot een 
wijziging met een besluit in de zin van de Awb wordt gelijk-
gesteld.8 Tegen dit besluit is bezwaar/beroep mogelijk door 
belanghebbenden. De vraag is dan natuurlijk wie allemaal 
gekwalificeerd worden als belanghebbenden? Uiteraard in 
ieder geval de UBO. 

Om gebruik te kunnen maken van een bezwaarmogelijk-
heid zal de UBO eerst op de hoogte moeten worden gesteld 
van het feit dat (en welke) gegevens van hem als zodanig 
zijn opgenomen in het register. Maar het is (nog) onduide-
lijk hoe dat in de praktijk zal gebeuren. Hoe weet een UBO 
immers dat hij als UBO geregistreerd staat in het register 
in het geval van misbruik? Gaat de KvK, om dit te voor-
komen, aan alle nieuwe UBO’s een brief sturen, waarin 
vermeldt wordt dat men bezwaar kan maken tegen het 
feit dat zijn gegevens zijn opgenomen en dat hij als UBO 
te boek staat? En stel, de onderneming heeft als UBO een 
buitenlandse persoon opgegeven, wordt de brief dan naar 
het adres in het buitenland gestuurd? Zo ja, in welke taal? 
Wat gebeurt er als de brief vervolgens niet aankomt, of als 
het adres onjuist blijkt te zijn? Vindt openbaarmaking dan 
wel plaats? En als het bezwaar kan worden ingediend, hoe 
kan een veronderstelde UBO bewijzen dat hij niet de UBO 
is van een rechtspersoon?

Zoals aangegeven, denk ik dat veel UBO’s bezwaar zullen 
hebben tegen de algemene openbaarheid, omdat zij niet 
inzien waarom deze inbreuk op de privacy noodzakelijk is 
voor de bestrijding van witwassen of terrorismebestrijding. 
Hoe gaat de KvK om met deze mogelijk massale bezwaren? 
Heeft de KvK voldoende menskracht om de administra-
tieve verwerking aan te kunnen?

8 Art. 35 Hrw 2007.

Daarbij merk ik op dat een bezwaarschrift in beginsel 
geen schorsende werking heeft en de betrokken UBO’s dus 
een voorlopige voorziening zullen moeten vragen aan de 
bestuursrechter om openbaarmaking te voorkomen. Dit 
is onwenselijk omdat een voorlopige voorziening extra 
kosten met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld griffierecht.

2.4 Handhaving
Voor de handhaving is gekozen voor een duaal sanctiestel-
sel met bestuursrechtelijke sancties9 bij lichte overtredin-
gen en strafrechtelijke sancties bij verzwarende omstan-
digheden zoals het opzettelijk doorgeven van onjuiste 
UBO-informatie. Of de bestuursrechtelijke sancties ook 
van toepassing zijn op de terugmeldplicht is niet met zoveel 
woorden in het wetsvoorstel opgenomen, maar er kan 
een bestuurlijke boete worden opgelegd indien de daartoe 
verplichte persoon niet de opgave doet die de KvK nodig 
heeft om ervoor te zorgen dat de, in art. 15a lid 2 en 3 Hrw 
2007 bedoelde, gegevens en bescheiden te allen tijde juist 
en volledig zijn ingeschreven in het handelsregister. Het is 
dus heel wel mogelijk dat er voor het niet voldoen aan de 
terugmeldplicht ook een bestuurlijke boete opgelegd kan 
worden. 

De handhaving vindt uitsluitend plaats op basis van door 
de KvK bij de Belastingdienst aangeleverde signalen.

De handhaving valt in twee componenten uiteen: 
1. Tijdige aanlevering van gegevens. De handhaving richt 

zich op situaties waarin aanlevering niet binnen de ge-
stelde termijn10 plaatsvindt en is uitsluitend gericht op 
het alsnog aanleveren van informatie. 

2. Juistheid van de aangeleverde gegevens. Verwacht 
wordt dat handhaving op de juistheid slechts beperkt 
effectief is: 

 – het zal in de praktijk ingewikkeld en zelfs on-
mogelijk blijken om relevante informatie uit het 
buitenland te krijgen; en 

 – niet in alle gevallen zal het mogelijk blijken door 
te dringen in bewust opgezette niet-transparante 
constructies, waardoor de vraag blijft of de ul-
timate beneficial owner wel of niet in beeld is.11

3. Conclusie

Het wetsvoorstel inzake het UBO-register geeft nog aanlei-
ding voor veel vragen waar geen antwoord op is geformu-
leerd. Gezien het grote belang en de impact van dit UBO-re-
gister is grote zorgvuldigheid van de wetgever vereist. Ik 
hoop dat de wetgever de vele zorgen die er zijn ten aanzien 

9 Art. 47b Hrw 2007 (nieuw). De bestuurlijke boete bedraagt bedraagt ten 
hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de vierde categorie, bedoeld 
in artikel 23 lid 4 Wetboek van Strafrecht.

10 Nieuw lid toegevoegd aan art. 57 Hrw 2007, aanleveren gegevens binnen 
achttien maanden na inwerkingtreding van Implementatiewet.

11 Zie Uitvoeringstoets Belastingdienst inzake het UBO-register (Ultimate 
Beneficiary Owner) over het wetsvoorstel.
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van de invoering van het register serieus neemt en met een 
oplossing hiervoor zal komen.
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