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Inleiding

Het Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische
entiteiten[2] is op 3 april 2019 ingediend en op 10 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Op het moment van
schrijven van dit artikel ligt het voorstel nog bij de Eerste Kamer en worden er door de verschillende regeringspartijen nog
steeds vragen gesteld over bepaalde kwesties.[3] De plenaire behandeling moet nog plaatsvinden en de inwerkingtreding zal
plaatsvinden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan
verschillend kan worden vastgesteld.[4] Dit, terwijl volgens de richtlijn de wet al op 10 januari 2020 in werking had moeten
treden.[5] De vragen die gesteld worden betreffen o.a. hoe de privacy gewaarborgd wordt en hoe er wordt omgegaan met
het inzien van de verstrekte informatie. In dit artikel zullen wij ingaan op de praktische zaken waar (belasting)adviseurs
tegenaan kunnen lopen bij het voldoen aan de opgelegde vereisten die uit de nieuwe wet volgen.

Privacy kwesties

Welke informatie moet worden gegeven?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen informatie die openbaar bekend zal zijn, met dien verstande dat er sprake zal zijn van
registratie en een te betalen bedrag door degene die de gegevens in wil zien, en aanvullende gegevens die alleen
toegankelijk zijn voor bevoegde autoriteiten en de FIU-Nederland. Hieronder volgt een opsomming van deze gegevens:

Openbaar
a) achternaam en voornamen;
b) geboortemaand en -jaar;
c) nationaliteit;
d) woonstaat; en
e) aard en omvang van het door de UBO gehouden belang. Dit gegeven betreft het belang (binnen bepaalde

bandbreedtes) dat de UBO in een bepaalde onderneming of rechtspersoon heeft.

Aanvullende gegevens (alleen toegankelijk voor bevoegde autoriteiten en FIU-Nederland)
a) geboortedag, -plaats en -land;
b) adres;
c) BSN, indien dat is toegekend, en, eveneens indien toegekend, TIN;
d) informatie betreffende de aard, het nummer alsmede datum en plaats van de uitgifte van het document met

behulp waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd of een kopie van dat document;
e) documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard

en de omvang van het door de UBO gehouden economisch belang wordt aangetoond.

De Kamer van Koophandel zal verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de in het handelsregister op te nemen UBO-
informatie. Vennootschappen en juridische entiteiten kunnen worden aangemerkt als verstrekkers van UBO-informatie. De
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gegevensverwerking zal in Nederland plaatsvinden.[6]

De UBO-informatie in het handelsregister zal gedurende een termijn van tien jaar na het schrappen van de vennootschap of
andere juridische entiteit uit het handelsregister worden bewaard (overeenkomstig de bepaling in het gewijzigde vierde anti-
witwasrichtlijn). In het onderhavige wetsvoorstel is gekozen voor tien jaar (minimum uit richtlijn is vijf jaar), omdat de
wetgever dit noodzakelijk acht voor het bestrijden van witwassen of terrorismefinanciering. De wetgever stelt dat
opsporingsonderzoeken zich immers tot gebeurtenissen in het verleden richten en dan is het van belang om historische
UBO-gegevens te kunnen inzien voor het in kaart brengen van eigendom- en zeggenschapsstructuren.[7]

Verwerkingsdoeleinden

Het doel van de registratie van UBO-informatie is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en financieren van terrorisme. Dit doel kwalificeert als een zwaarwegend algemeen belang in de zin van
art. 8 lid 2 EVRM, op grond waarvan een inbreuk op het recht op privacy mogelijk is.

Wie moet informatie opvragen bij de UBO en vervolgens verschaffen aan de KvK?

Vennootschappen en andere juridische entiteiten die nu al in het handelsregister geregistreerd staan, dienen informatie
betreffende hun uiteindelijk belanghebbende(n) in te winnen en te registreren in het handelsregister. Vennootschappen en
andere juridische entiteiten die zijn opgericht in Nederland, maar thans niet meer gevestigd zijn in Nederland (en dus
uitgeschreven zijn uit het handelsregister) moeten zich – opnieuw – inschrijven in het handelsregister en dienen vervolgens
informatie betreffende hun uiteindelijk belanghebbende(n) in te winnen en te registreren in het handelsregister.[8]

Schematisch ziet de gegevensverwerking er als volgt uit:[9]

Wie mag de informatie uit het register inzien?

De UBO-informatie zal dus worden opgenomen in het handelsregister, welk register reeds wordt beheerd door de Kamer
van Koophandel. Het deel van het handelsregister waarin de UBO-gegevens worden opgenomen, zal een openbaar deel
kennen – voor iedereen toegankelijk – en een besloten deel dat slechts voor bevoegde autoriteiten en de FIU-Nederland
toegankelijk is.[10] Uit informatie op de website van de Kamer van Koophandel volgt dat iedereen de gegevens van een
organisatie en diens UBO’s tegen een tarief van € 2,50 kan raadplegen.

Uitsluitend bepaalde – bij algemene maatregel van bestuur – aangewezen autoriteiten en de FIU-Nederland krijgen toegang
tot aanvullende gegevens die relevant zijn in het kader van hun publieke taakuitoefening. De bevoegde autoriteiten en de
FIU-Nederland kennen in dit verband een geheimhoudingsplicht.

Voorgenomen maatregelen ter waarborging privacy

Het onderhavige wetsvoorstel brengt privacyrisico’s met zich mee. Om deze risico’s te voorkomen of te mitigeren worden de
volgende maatregelen getroffen:
i) Alleen specifiek aangewezen autoriteiten en de FIU-Nederland krijgen inzage in de aanvullende UBO-gegevens.
ii) Indien de UBO door het openbaar beschikbaar maken van diens gegevens blootgesteld wordt aan een

onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld, pesterijen of intimidatie kan om
afscherming van zijn of haar gegevens worden verzocht.

iii) Informatiebeveiliging door de Kamer van Koophandel.

De wetgever geeft aan dat alleen gezocht kan worden op naam van de juridische entiteit door derden en niet op namen van
natuurlijke personen. Daarnaast moeten de raadplegers van het UBO-register zich eerst identificeren voordat informatie uit
het register wordt verstrekt. Deze identificatiegegevens worden bewaard en kunnen indien nodig gebruikt worden door de
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FIU-Nederland en bevoegde autoriteiten. Ook kunnen UBO’s informatie opvragen bij de Kamer van Koophandel over hoe
vaak hun informatie is verstrekt.[11]

Hoe komt de UBO op de hoogte van zijn inschrijving?

Na opgave van de UBO door de juridische entiteit verricht de Kamer van Koophandel een controle op de identiteit van die
persoon, waarbij voor in Nederland woonachtige personen een automatische controle met de BRP plaatsvindt.[12] Maar hoe
zit dat dan met de controle van het adres van een buitenlandse UBO? En in welke taal wordt dit besluit dan gestuurd? Wat
als het besluit niet aankomt of het adres onjuist blijkt? Ook tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer in mei 2019
zijn reeds zorgen geuit over deze kwestie.[13]

Het is op dit moment nog onduidelijk of de UBO actief door de Kamer van Koophandel op de hoogte gesteld zal worden dat
hij of zij als UBO geregistreerd is of dat er een wijziging in de gegevens heeft plaatsgevonden. Op zich zou het logisch zijn
om eenzelfde werkwijze te hanteren zoals nu gebruikelijk is bij de inschrijving/wijziging van bestuurders, inhoudende dat de
(oude) bestuurder een brief van de Kamer van Koophandel ontvangt waarmee hij/zij geïnformeerd wordt met betrekking tot
een wijziging of in/uitschrijving.

Terugmeldplicht

Er heerst nog onduidelijkheid over de uitwerking van de zogenaamde terugmeldplicht. De VVD heeft vragen gesteld over
vanaf welk moment de terugmeldplicht geldt. Is dit direct vanaf inwerkintreding? En zo ja, dient de Wwft-instelling dan ook
een melding te doen indien er op dat moment nog geen informatie in het UBO-register is opgenomen (wat in de eerste
achttien maanden na inwerkingtreding niet onrealistisch is). Er is dan feitelijk nog geen sprake van afwijking in de UBO-
informatie, er is immers nog geen UBO-informatie beschikbaar.[14] De wetgever heeft aangegeven dat de terugmeldplicht in
de overgangsperiode (de eerste achttien maanden) wel al geldt. Er wordt bij de terugmelding wel rekening gehouden met de
overgangsperiode. Als er in die periode nog geen gegevens zijn geregistreerd over de UBO dan is het niet mogelijk om een
terugmelding te doen. In de periode van achttien maanden is het dus alleen mogelijk om een discrepantie met een
geregistreerd gegeven te melden.[15]

Op basis van deze terugmeldplicht moeten Wwft-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 gegevens 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 registratieplichtige 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?

Verzoek om afscherming

Een UBO kan een verzoek tot afscherming indienen bij de Kamer van Koophandel. Hij zal daarbij moeten aantonen dat één
van de in de richtlijn genoemde situaties aan de orde is.[16] Het besluit van de Kamer van Koophandel op een verzoek tot
afscherming van de gegevens is een besluit ex art. 1:3 Awb. Hiertegen staat bezwaar en beroep open. De UBO-gegevens
zullen niet openbaar zijn tijdens de periode die nodig is om de UBO in staat te stellen een verzoek in te dienen, de Kamer
van Koophandel om daarover een besluit te nemen en – indien het verzoek wordt afgewezen – bezwaar of beroep af te
handelen. Het regime voor afscherming zal nader worden uitgewerkt in het Handelsregisterbesluit 2008.[17] De vraag is of dit
(het niet openbaar maken van de gegevens tijdens de procedure periode) ook geldt voor een UBO die in bezwaar gaat
omdat hij van mening is dat hij onterecht als UBO is aangewezen.

Internationale structuren en samenwerkingsverbanden

Bij internationale structuren en samenwerkingsverbanden kan het lastig zijn om de juiste UBO vast te stellen. We kunnen
ons dan ook voorstellen dat de poortwachter (bijvoorbeeld de belastingadviseur) de vennootschap veel meer aan de hand
moet nemen om erachter te komen wie de daadwerkelijke UBO is. Het is immers zowel van belang voor de poortwachter als
voor zijn cliënt dat er door vennootschap goed onderzoek wordt gedaan naar de UBO. Het geeft een onwenselijke situatie
als de adviseur en de vennootschap beide van andere UBO-gegevens uitgaan en dat de adviseur dan een terugmelding
moet doen.

De belastingadviseur en de vennootschap moeten dus nauw samenwerken, waarbij de belastingadviseur (bij internationale
structuren en samenwerkingsverbanden) goed op de hoogte moet zijn van de volledige en complete structuur. Het is dan
ook van belang om de uitkomst van het UBO-onderzoek te delen met de vennootschap om een terugmelding te voorkomen.
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U moet zelf ook een Wwft-onderzoek doen

Belastingadviseurs moeten ook een Wwft check doen voordat ze de dienstverlening aanvangen. In dat onderzoek komt de
kwalificatie van de UBO ook aan bod. In principe dient de juridische entiteit zelf de UBO-gegevens aan te leveren aan de
Kamer van Koophandel. Indien er sprake is van een discrepantie van UBO-gegevens dan dient de Wwft-plichtige instelling
te voldoen aan de terugmeldplicht.

Uit de Nota naar aanleiding van het verslag volgt dat er consequenties kunnen volgen voor een derde als het onjuist
opgeven van de UBO verband houdt met advies van die derde. O.a. belastingadviseurs vallen onder de Wwft en zijn
verplicht onderzoek te doen naar de UBO. Als een juridische entiteit door advisering van een belastingadviseur (Wwft-
instelling) een verkeerde UBO opgeeft, dan voldoet deze instelling niet aan diens verplichtingen op grond van de Wwft.
Hiertegen kan handhavend worden opgetreden door de toezichthouders of het OM.[18]

Advisering en het zijn van bestuurder van stichtingen en verenigingen

Een vraag kan zijn of belastingadviseurs die bepaalde adviesfuncties hebben bij een stichting of vereniging niet zelf als
UBO worden aangemerkt.

Door de wetgever wordt opgemerkt dat het voor stichtingen en verenigingen zeer waarschijnlijk is dat er in de meeste
gevallen geen natuurlijk persoon zal zijn die op grond van eigendom of zeggenschap als UBO is te kwalificeren. Als alle
mogelijkheden zijn uitgeput en er geen natuurlijke persoon als UBO kwalificeert dan moet het hoger leidinggevend
personeel als UBO worden aangemerkt. In een dergelijk geval dienen alle leden van het bestuur aangewezen te worden als
UBO.[19] In het register wordt dan vermeld dat het hoger leidinggevend personeel (het statutair bestuur) als UBO is
opgegeven in verband met de terugvaloptie, omdat er geen andere persoon kwalificeert.[20]

Mandatory Disclosure en terugmeldplicht

Hoe om te gaan met een cliënt die vraagt of de belastingadviseur geen trucje weet om onder registratie in het UBO-register
uit te komen? De belastingadviseur dient zich uiteraard ook bewust te zijn van de wet- en regelgeving rondom Mandatory
Disclosure.[21] Het proberen te verhullen van de UBO om onder UBO-registratie uit te komen zou onder wezenskenmerk D.2
geschaard kunnen worden.

Wezenskenmerk D.2 betreft constructies die zijn bedoeld om de uiteindelijke belanghebbende niet-identificeerbaar te
maken. Het gaat om constructies waarbij de juridische of feitelijke eigendom niet-transparant is door het gebruik van
personen, juridische constructies of structuren:
a. die geen wezenlijke economische, door voldoende personeel, uitrusting, activa en gebouwen ondersteunde

activiteit uitoefenen;
b. die zijn opgericht in, worden beheerd in, inwoner zijn van, onder zeggenschap staan in, of gevestigd zijn in een

ander rechtsgebied dan het rechtsgebied van verblijf van een of meer van de uiteindelijk begunstigden van de
activa die door die personen, juridische constructies of structuren worden aangehouden; en

c. waarbij de uiteindelijk begunstigden van die personen, juridische constructies of structuren, als gedefinieerd in de
vierde anti-witwasrichtlijn, niet-identificeerbaar zijn gemaakt.

Als aan alle onderdelen (a t/m c) is voldaan, dan valt een constructie pas onder dit wezenskenmerk. Een voorbeeld is het
tussenschuiven van holdings zonder wezenlijke functie in landen die geen verplichting tot registratie van de UBO kennen.[22]

Als je als belastingadviseur dus een advies opstelt of helpt met het opzetten van een structuur waardoor het niet duidelijk is
wie de UBO is, dan moet de belastingadviseur op grond van de Mandatory Disclosure regels daar een melding van maken.
Het is natuurlijk de vraag hoe dit zich verhoudt met het eigen UBO-onderzoek en de terugmeldplicht van de
belastingadviseur. Het lijkt daarom eigenlijk niet mogelijk om over een dergelijke structuur een advies uit te brengen, zonder
als belastingadviseur in een spagaat terecht te komen. Uit de memorie van toelichting[23] blijkt immers dat een instelling die
onder de Wwft valt, zoals een belastingadviseur, altijd een UBO moet identificeren. De belastingadviseur kan in dat geval
niet tegelijkertijd een melding doen van wezenskenmerk D.2, een constructie waarbij de UBO niet-identificeerbaar is
gemaakt. Het komt erop neer dat de belastingadviseur ofwel de UBO niet kan identificeren en dan geen medewerking zal
kunnen verlenen aan de implementatie van die structuur of wel hij werkt er wel aan mee, maar dan hij is hij in overtreding
van de Wwft en zal hij bovendien een melding op grond van de Mandatory Disclosure moeten doen.

Afsluitend
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Al het bovenstaande in beschouwing nemend, lijkt het niet meer dan logisch dat er door de Kamerleden nog verschillende
vragen worden gesteld over het wetsvoorstel. Er heerst op veel punten nog onduidelijkheid, terwijl die punten juist van
belang zijn voor een efficiënte en acceptabele werking van de nieuwe wet. De wet kent immers vergaande gevolgen met
betrekking tot de mogelijkheid van informatieverstrekking aan individuen, overheden en andere landen.

 
Voetnoten

[1]
Arnaud Booij is fiscaal advocaat/partner bij Booij Bikkers advocaten en verbonden aan de Universiteit Leiden, Charlotte Bos is advocaat bij Booij
Bikkers advocaten.

[2]
Kamerstukken II 2018/19, 35 179, nr. 2.

[3]
Kamerstukken I 2019/20, 35 179, C.

[4]
Zie https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35179_implementatiewet_registratie.

[5]
Richtlijn 2018/843/EU van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2015/849/EU inzake de voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.

[6]
Rijksoverheid, ‘Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) met betrekking tot de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van
vennootschappen en andere juridische entiteiten’, p. 4.

[7]
Rijksoverheid, ‘Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) met betrekking tot de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van
vennootschappen en andere juridische entiteiten’, p. 3.

[8]
Idem.

[9]
Idem.

[10]
Rijksoverheid, ‘Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) met betrekking tot de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van
vennootschappen en andere juridische entiteiten’, p. 1.

[11]
Kamerstukken I 2019/20, 35 179, Memorie van antwoord 17 februari 2020.

[12]
Kamerstukken II 2019/20, 35 179, nr. 6, Nota naar aanleiding van het verslag 7 oktober 2019, p. 12.

[13]
Position paper dr. mr. J.A. Booij, ‘Opmerkingen over de invoering van het UBO-register ten behoeve van het rondetafelgesprek op 22 mei 2019,
Tweede Kamer’. Zie: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01816.

[14]
Kamerstukken I 2019/20, nr. 35 179 B, 4 februari 2020, p. 3.

[15]
Kamerstukken I 2019/20, 35 179, Memorie van antwoord, 17 februari 2020.

[16]
Blootstelling aan een onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie, of dat sprake is van
minderjarigheid of handelingsonbekwaamheid.

[17]
Rijksoverheid, ‘Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) met betrekking tot de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van
vennootschappen en andere juridische entiteiten’.

[18]
KamerstukkenII 2019/20, 35 179, nr. 6, Nota naar aanleiding van het verslag, 7 oktober 2019, p. 12-13.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D37053&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 06-05-2020. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 5/6

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-C.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-C.html
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35179_implementatiewet_registratie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-Memorie.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-Memorie.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-6.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-6.html
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01816
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-Memorie.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-Memorie.html
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D37053&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


[19]
Kamerstukken I 2019/20, 35 179, Memorie van antwoord, 17 februari 2020.

[20]
Kamerstukken II 2019/20, 35 179, nr. 6, Nota naar aanleiding van het verslag, 7 oktober 2019, p. 16.

[21]
Wet van 18 december 2019 tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake
rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU)2018/822/EU van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU
wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende
constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies).

[22]
E.A.M. Huiskers-Stoop, M. Nieuweboer & A.C. Breuer, ‘De Mandatory Disclosure Richtlijn: een beschrijving en kritische analyse’, TFO 2020/167.

[23]
Kamerstukken II 2018/19, 35 255, nr. 3, p. 31.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D37053&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 06-05-2020. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 6/6

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-Memorie.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-Memorie.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-6.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-6.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35255-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35255-3.html
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D37053&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl

