
De verplichte UBO-registratie heeft veel beroering 

gebracht, met name bij familiebedrijven. Deze onder-

nemende families vrezen voor hun veiligheid. De wet-

gever is hier wel enigszins aan tegemoet gekomen, 

zoals hierna zal blijken. Wij geven hier een overzicht 

van de hoofdlijnen van de UBO-wetgeving voor ven-

nootschappen en andere juridische entiteiten. Ook 

staan wij stil bij de acties die UBO’s kunnen onderne-

men. In juli 2020 wordt het UBO-wetsvoorstel voor 

trusts en soortgelijke juridische constructies verwacht, 

met inbegrip van de UBO-registratie voor het open 

fonds voor gemene rekening (FGR).1 Deze bijdrage 

focust op de UBO-wetgeving voor vennootschappen en 

andere juridische entiteiten, zodat trusts en het FGR 

buiten beschouwing blijven.

De UBO-wetgeving heeft betrekking op in Neder-

land opgerichte vennootschappen en andere juridische 

entiteiten. Het gaat om B.V.’s, (niet beursgenoteerde) 

nv’s, stichtingen, verenigingen met volledige rechts-

bevoegdheid (formele vereniging) en informele vereni-

gingen die een onderneming voeren, rederijen, maat-

schappen, vof’s, commanditaire vennootschappen, coö-

peraties, onderlinge waarborgmaatschappijen, Europese 

economische samenwerkingsverbanden, Europese 

naamloze vennootschappen (SE’s) en Europese coöpe-

ratieve vennootschappen (SCE’s). Ook algemeen nut-

tige instellingen (anbi’s) moeten hun UBO’s registre-

ren. 



Hoewel buitenlandse ondernemingen en rechtsperso-

nen die een onderneming in Nederland drijven, zich in 

het handelsregister moeten inschrijven, vallen zij niet 

onder de Nederlandse UBO-registratieplicht. Overigens 

moeten deze entiteiten mogelijk hun UBO’s wel in 

andere EU/EER-landen registreren. Alle EU- en EER-

landen hebben namelijk de UBO-registratieverplich-

ting nationaal moeten implementeren op basis van de 

vijfde EU-antiwitwasrichtlijn. Dat betekent bijvoor-

beeld dat een Duitse GmbH, een Franse SA en een Bel-

gische BVBA in de Duitse, Franse, respectievelijk Bel-

gische EU-lidstaat hun UBO zullen moeten registreren. 

De status van de implementatie in 17 EU/EER-landen is 

in kaart gebracht2 en daaruit blijkt onder andere dat 

Noorwegen net als Nederland de deadline voor inwer-

kingtreding van 10 januari 2020 niet zal hebben 

gehaald.3 Verder blijkt dat sommige landen – Luxem-

burg, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden – een 

bredere UBO-registratieverplichting implementeren 

dan is vereist op basis van de EU-antiwitwasrichtlijn: 

de registratieverplichting geldt daar niet slechts voor 

juridische entiteiten die binnen hun grondgebied zijn 

opgericht of tot juridische constructies die door het 

recht aldaar worden beheerst. Die lidstaten sluiten 

voor de UBO-registratieplicht aan bij de vestigings-

plaats van de entiteit.

De eigenaar, een van de bestuurders of degene die met 

de dagelijkse leiding van een juridische entiteit is 

belast, moet de UBO-gegevens registreren. Dit vindt 

plaats bij de Kamer van Koophandel (KvK), die het 

UBO-register als onderdeel van het handelsregister 

gaat beheren. Deze registratie vindt plaats op het 

moment van eerste inschrijving van de juridische enti-

teit in het handelsregister of wanneer een aanvullende 

opgave vereist is.

De zo’n 1,5 miljoen reeds bestaande juridische entiteiten 

moeten binnen achttien maanden na inwerkingtreding 

van de wijziging van de Handelsregisterwet 2007 de 

eerste opgave van de UBO-gegevens doen en de UBO-

documenten deponeren. Dit geldt ook voor de in Neder-

land opgerichte juridische entiteiten die inmiddels naar 

het buitenland zijn verplaatst, die moeten zich hiervoor 

opnieuw inschrijven in het handelsregister. De KvK kan 

de doelgroep herinneren aan de inschrijfplicht. Na deze 

18-maandentermijn geldt de normale termijn van uiter-

lijk een week. 

De Eerste Kamer heeft nog gevraagd of bij de eerste 

inschrijving de UBO dient te worden opgegeven die op 

dat moment voldoet aan de UBO-definitie.4 Met deze 

vraag wil de Eerste Kamer duidelijkheid krijgen of er 

enige terugwerkende kracht zit in de inschrijving. Moet 

bij de eerste inschrijving worden aangegeven wie de 

UBO was ten tijde van de inwerkingtreding van de 

implementatiewetgeving of moet alleen worden aange-

geven wie de UBO is op het moment van inschrijven? 

Ook is gevraagd om te bevestigen dat de 18-maandster-

mijn inderdaad aanvangt op het moment van inwer-

kingtreding van de wetgeving. Dit zijn praktische vra-

gen, waarvan de antwoorden van de ministers hopelijk 

onduidelijkheid in de praktijk zullen wegnemen.

De registratieplichtigen moeten ervoor zorgen dat de 

UBO-informatie die zij moeten registreren altijd juist en 

volledig is. Daarnaast moeten meldingsplichtige instel-

lingen (zoals notarissen, advocaten, belastingadviseurs, 

autohandelaren, makelaars en taxateurs, kredietinstel-

lingen, financiële instellingen) en aangewezen autori-

teiten op grond van hun terugmeldplicht elke geconsta-

teerde afwijking tussen hun eigen UBO-informatie en 

de UBO-gegevens in het handelsregister aan de KvK 

doorgeven.

De UBO-gegevens worden maximaal tien jaar bewaard 

nadat een in Nederland opgerichte juridische entiteit uit 

het UBO-deel van het handelsregister is uitgeschreven. 



Een UBO van een vennootschap of een andere juridische 

entiteit is iedere natuurlijke persoon die de uiteindelijke 

eigendom of zeggenschap daarin heeft.5 Van een UBO is in 

ieder geval sprake als een natuurlijke persoon een direct of 

indirect eigendoms- of zeggenschapsbelang van meer dan 

25 procent in een juridische entiteit heeft.6 Als op grond 

van deze definitie niemand als eigendoms- of zeggen-

schaps-UBO kan worden aangewezen, dan moet het hoger 

leidinggevend personeel van de entiteit als UBO worden 

geregistreerd: de pseudo-UBO.7 Zo zullen er bij anbi’s in 

de meeste gevallen geen natuurlijke personen zijn die op 

grond van eigendom of zeggenschap als UBO kwalificeren 

zodat de anbi’s een pseudo-UBO moeten registreren.8 Bij 

verenigingen en stichtingen maar ook bij vennootschap-

pen moeten dan alle leden van het statutair bestuur wor-

den geregistreerd als pseudo-UBO('s).9 Bij commanditaire 

vennootschappen kwalificeert elke beherende vennoot als 

pseudo-UBO. Er moet dus van elke juridische entiteit 

minimaal een UBO in het register vermeld staan. 

In voorbeeld I zijn er vier aandeelhouders met ieder 25 

procent van de aandelen in X B.V.: Dochter, Moeder en 

twee tantes. De dochter heeft een doorlopende volmacht 

om haar moeder te vertegenwoordigen in de algemene 

vergadering van X B.V. Op basis van eigendom is geen 

van hen een UBO. Maar door de volmacht heeft de doch-

ter meer dan 25 procent zeggenschap in X B.V. Als dat 

niet het geval was, zou de statutair directeur als pseu-

do-UBO kwalificeren.

In voorbeeld II heeft een maatschap 5 maten met ieder 

gelijk eigendoms- en zeggenschapsbelang van 20 pro-

cent. In deze situatie is er geen gewone UBO aan te 

wijzen. Dan moeten alle maten geregistreerd worden als 

pseudo-UBO.

De Stichting Administratiekantoor (STAK) in voor-

beeld III houdt de aandelen in X B.V. Er zijn drie certi-

ficaathouders: A, B en C. A beschikt over 20 procent 

van de certificaten en B en C beschikken ieder over 40 

procent. Y is bestuurder van de STAK en kan het 

bestuur van X B.V. benoemen en ontslaan. Op basis van 

eigendom zijn B en C UBO van X B.V. Daarnaast is ook 

Y UBO van X B.V vanwege doorslaggevende zeggen-

schap in X B.V.



De vraag is wie de UBO’s zijn van de STAK. Kunnen de 

certificaathouders kwalificeren als UBO’s? Dan moeten 

de certificaathouders volgens de UBO-definitie voor 

stichtingen ‘meer dan 25 procent van het eigendomsbe-

lang’ in de stichting houden.10 ‘Eigendomsbelang’ wordt 

vervolgens gedefinieerd als: ‘recht op uitkering uit het 

vermogen van een rechtspersoon of personenvennoot-

schap, waaronder de winst of de reserves, of op over-

schot na vereffening’.11 De aandelen zijn juridische 

eigendom van de STAK. Hoewel de STAK de aandelen 

niet voor zichzelf houdt maar voor een ander en tegen-

over de juridische eigendom een overeenkomende ver-

plichting staat op basis van de uitgegeven certificaten, 

vormen de aandelen onzes inziens vanuit juridisch 

perspectief onderdeel van het vermogen van de STAK. 

Dan is de volgende horde het begrip ‘uitkering’. Het 

implementatiewetsvoorstel definieert het begrip uitke-

ring niet en in het stichtingenrecht is geen sprake van 

‘een voor uitkering vatbaar bedrag’. Zoals ook opge-

merkt in het NOB-commentaar bij het implementatie-

wetsvoorstel wordt hiermee een Fremdkörper, een 

vreemde eend in de bijt, in boek 2 BW ingebracht.12

Redenerend vanuit de doelstelling van de UBO-regeling 

om de natuurlijke personen achter de entiteiten zicht-

baar te maken, zou het uitkeringsrecht van de certifi-

caathouders op basis van hun certificaten overeen moe-

ten komen met het recht op uitkering uit het vermogen 

zoals bedoeld in artikel 1 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. 

De Eerste Kamer heeft ook vragen gesteld aan de minis-

ters over de uitleg van de definitie van ‘eigendomsbe-

lang’ in relatie tot een STAK.13 We zullen dus het verlos-

sende antwoord van de ministers moeten afwachten.

Als de certificaathouders niet als de UBO’s van de STAK 

kwalificeren, dan is er geen daadwerkelijke UBO en 

moet het statutair bestuur van de STAK als pseudo-UBO 

worden geregistreerd. 



Als X B.V. de Canadese UBO in voorbeeld IV niet kent, de 

gegevens van de UBO na uitputting van alle middelen niet 

te achterhalen zijn en er geen reden is tot verdenking van 

witwaspraktijken en terrorismefinanciering, kan alle 

bestuurders van X B.V. als pseudo-UBO kwalificeren.

In voorbeeld V heeft een vereniging 100 leden met 

gelijke stem. Op basis van eigendom of zeggenschap zijn 

er geen UBO’s. Dan kwalificeert het hoger leidinggevend 

personeel (iedere bestuurder) als pseudo-UBO. In dit 

geval kan dit de bestuursvoorzitter zijn en eventueel 

andere bestuursleden.

Zes gegevens van de UBO zijn voor iedereen openbaar. 

Het gaat om de naam, de geboortemaand en het geboor-

tejaar, de woonstaat, de nationaliteit en de aard en 

omvang van het economische belang dat een UBO houdt. 

Die laatste heeft in principe alleen betrekking op aande-

len, stemrechten of eigendomsbelang, waarbij niet de 

exacte omvang van het economisch belang wordt gere-

gistreerd, maar percentagebandbreedtes: meer dan 25% 

tot 50%, van 50% tot 75% en van 75% tot en met 100%. 

Een wijziging van het belang hoeft alleen te worden 

opgegeven als daardoor een andere bandbreedte van 

toepassing wordt. Wanneer het om registratie van een 

pseudo-UBO gaat, wordt dat ook bij de aard en omvang 

van het belang vermeld.

Voor de eerste vijf gegevens kan een UBO bij de KvK een 

verzoek tot afscherming indienen. De aard en omvang 

van het gehouden belang kan niet worden afge-

schermd, omdat die niet direct te herleiden is tot een 

natuurlijke persoon. Op basis van het in consultatie 

gebrachte Implementatiebesluit14 en het daarbij uitge-

bracht consultatierapport15 staat de Nederlandse wet-

gever maar twee limitatieve gronden voor afscherming 

toe: (1) onevenredig risico, risico op fraude, ontvoe-

ring, chantage en dergelijke en (2) minderjarigheid 

(personen tot 18 jaar) en handelingsonbekwaamheid 

(personen die onder curatele zijn gesteld of onder 

bewind staan). Op de eerste grond kunnen alleen per-

sonen die van overheidswege beveiliging krijgen en op 

daarvoor specifieke lijsten staan vermeld een geslaagd 

beroep doen. In het consultatierapport is ook aangege-

ven dat de limitatieve gronden voor afscherming niet 

verder worden uitgebreid dan de gegeven twee catego-

rieën, omdat met de politiebeschermingslijsten al 

wordt voorzien in een regime om bedreigde personen 

te beschermen. Naar verluidt is de kans evenwel niet 

groot om daadwerkelijk op een van deze lijsten te wor-

den geplaatst.

Zodra een UBO een afschermingsverzoek indient bij de 

KvK, worden zijn of haar gegevens direct afgeschermd 

en blijven ze afgeschermd totdat er een definitieve 

(onherroepelijke) uitspraak is over het afschermings-

verzoek. Tegen een besluit van de KvK kan de UBO 

namelijk bezwaar maken en vervolgens in beroep gaan. 

Bij de afhandeling van het afschermingsverzoek maakt 

de KvK geen inhoudelijke afweging, maar verricht puur 

een feitelijke controle. Dit betekent dat de KvK bij een 

verzoek op de eerste grond nagaat of de betrokkene op 

de bedoelde lijsten staat. Zo ja, dan worden de gegevens 

van de betreffende UBO voor vijf jaar afgeschermd. 

Wanneer die periode afloopt, checkt de KvK ambtshalve 

opnieuw of de betrokkene nog op de lijst staat. Is dat het 

geval, dan verlengt de KvK de afscherming telkens met 

vijf jaar. De afscherming op grond van minderjarigheid 

eindigt als de betrokkene achttien jaar wordt en bij han-

delingsonbekwaamheid als de betrokkene niet meer 

onder curatele dan wel bewind staat.



Ook al zijn de UBO-gegevens afgeschermd, ze blijven 

toegankelijk voor bevoegde autoriteiten, de Financiële 

inlichtingeneenheid (FIE),16 aangewezen poortwachters 

zoals kredietinstellingen, financiële instellingen en 

notarissen. 

Juist omdat de minister de door familiebedrijven geuite 

zorgen serieus neemt, werden tijdens het parlementaire 

proces nog twee extra maatregelen toegevoegd ter verbe-

tering van de privacywaarborging voor de UBO.17 Aller-

eerst wordt de identificatie van een raadpleger van het 

register verbeterd. Zo moeten raadplegers zich eerst bij 

de KvK registreren en een vergoeding betalen om toe-

gang te krijgen tot de openbare UBO-gegevens. De KvK 

moet voldoende betrouwbare identificatiemiddelen 

gebruiken voor het vastleggen van de identiteit van de 

raadplegers en kan daarbij het burgerservicenummer 

registreren. In de eerdere plenaire behandeling van het 

implementatiewetsvoorstel is zowel door de Kamer als de 

minister gesproken over gebruik van DigiD in dit kader. 

Daarnaast krijgt de UBO van de KvK op verzoek inzicht 

in het aantal keer dat zijn gegevens zijn verstrekt aan 

raadplegers, met uitzondering van verstrekkingen aan 

de FIE en bevoegde autoriteiten. Deze informatie in 

combinatie met andere feiten en omstandigheden kan 

volgens de wetgever voor de UBO reden zijn om maat-

regelen te treffen of de autoriteiten te informeren.18 In 

tegenstelling tot de FIE en de bevoegde autoriteiten kan 

de UBO niet inzien wie de raadplegers zijn, want dat zou 

in strijd zijn met de privacy van de raadplegers, aldus de 

wetgever.

Deze twee maatregelen kunnen naar verwachting niet 

direct bij de inwerkingtreding worden ingevoerd, maar 

zullen in een later stadium deel uitmaken van de Neder-

landse UBO-registratie. 

Naast de hiervoor genoemde openbare set van zes UBO-

gegevens wordt aanvullende informatie over de UBO 

geregistreerd. Het gaat om de geboortedag, de geboor-

teplaats, het geboorteland, het woonadres, het BSN of 

een TIN (buitenlands fiscaal identificatienummer) en 

een afschrift van documentatie voor de verificatie van 

de identiteit van de UBO en de aard en omvang van het 

economisch belang van de UBO. Deze aanvullende 

gegevens zijn alleen toegankelijk voor de door de wet-

gever specifiek aangewezen bevoegde autoriteiten19

en de FIE. De aanvullende gegevens zijn vooralsnog 

niet toegankelijk voor andere instellingen of personen 

omdat dit volgens de wetgever niet proportioneel is. 

De Minister heeft een formeel advies gevraagd aan de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de vraag of de 

meldingsplichtige entiteiten voor het adequaat ver-

richten van hun Wwft-taken toegang moeten hebben 

tot aanvullende gegevens.20 Daarop heeft de AP in haar 

advies van 16 december 2019 aangegeven dat de minis-

ter nader moet onderbouwen waarom banken en 

andere Wwft-instellingen met een poortwachters-

functie deze informatie nodig hebben.21 Het gaat 

volgens de AP met name om de afweging of de beper-

king van het recht op bescherming van persoonsgege-

vens en het doel dat ermee wordt beoogd voldoende 

met elkaar in balans zijn (proportionaliteitsvraag) en 

de vraag of er geschikte alternatieven zijn die het 

grondrecht minder beperken (subsidiariteitsvraag). 

Hierover volgt nader overleg tussen het ministerie en 

de AP.

Alle UBO-informatie in het register is altijd en onbe-

perkt toegankelijk voor de FIE en de bevoegde autoritei-

ten, die een geheimhoudingsplicht hebben. De FIE en de 

bevoegde autoriteiten kunnen de UBO-informatie op 

natuurlijke personen doorzoeken: van welke entiteiten 

is een bepaalde persoon een UBO? Andere instellingen 

en personen kunnen de gegevens alleen op de naam van 



de juridische entiteit raadplegen: wie zijn de UBO’s van 

een bepaalde entiteit? 

Op niet naleving van de UBO-regels staat een gevange-

nisstraf van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of 

geldboete van € 20.750.22 Er is een duaal sanctiestelsel 

met bestuursrechtelijke sancties bij lichte overtredingen 

en strafrechtelijke sancties bij verzwarende omstandig-

heden zoals het opzettelijk doorgeven van onjuiste 

UBO-informatie. Het Bureau Economische Handhaving 

(BEH) van de Belastingdienst is belast met de uitvoering 

van de handhaving. Het BEH komt uitsluitend in actie 

zodra de KvK signalen doorgeeft aan de Belastingdienst. 

De uitvoeringstoets van de Belastingdienst geeft overi-

gens aan dat de Nederlandse UBO-registratie fraudege-

voelig is.23 De Belastingdienst acht de kans groot dat 

kwaadwillende UBO’s, die zich willen verschuilen achter 

niet-transparante constructies, eerder onjuiste of 

onvolledige UBO-informatie zullen aanleveren. Daar-

naast is de verwachting dat er gebruik wordt gemaakt 

van rechtsvormen die niet onder de UBO-registratie-

plicht vallen, zoals buitenlandse ondernemingen en 

rechtsvormen. Volgens de uitvoeringstoets zal UBO-

registratie dan ook beperkt effectief zijn. 

De UBO-registratie is niet per 10 januari 2020 in wer-

king getreden, maar dit zal in de loop van de komende 

maanden wel het geval zijn, nadat de Eerste Kamer het 

wetsvoorstel heeft goedgekeurd. Hoewel er inmiddels al 

heel wat meer bekend is, blijven er nog wat losse eind-

jes, die hopelijk door de behandeling in de Eerste Kamer 

worden opgelost, zoals hiervoor aangegeven ter zake 

van de UBO van een STAK. 

We vinden dat de Nederlandse wetgever maar zeer 

beperkte afschermingsgronden heeft geboden, namelijk 

de vermelding op politiebeschermingslijsten, minderja-

righeid, curatele en bewind. Met name de eerste grond 

zal waarschijnlijk weinig soelaas bieden. Dit zal naar 

onze verwachting aanleiding geven tot een stroom van 

verzoeken bij de Kamer van Koophandel. 
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