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Achtergrond 

• Het Europees Parlement heeft op 20 mei 2015 de vierde anti-
witwasrichtlijn aangenomen (EU) 2015 / 849.  
 

• De vierde anti-witwasrichtlijn moet uiterlijk op 26 juni 2017 
worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving 
(voorstel van Europese Commissie: vervroeging naar 1 januari 
2017). 

 
• Aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieringen van terrorisme (WWFT). 
 

• Op 10 februari 2016 heeft minister Dijsselbloem van Financiën 
de contouren van het Nederlandse UBO-register naar de Tweede 
Kamer gestuurd. 
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Contouren van het UBO-register 

• The Ultimate Beneficial Owner: een natuurlijk persoon, die méér 
dan 25% van de aandelen of stemrechten heeft, of gerechtigd is 
tot 25% of meer van het vermogen van een juridische 
constructie, entiteit of rechtspersoon. 

 

• Ook samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, 
bijvoorbeeld de vof, maatschap en cv. 

 

• Voor de registratie wordt vooralsnog aansluiting gezocht bij de 
entiteiten die zijn opgenomen in de Handelsregisterwet 2007.   
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Openbaarheid 

In het licht van openbaarheid wordt aan eenieder toegang verstrekt tot 
de volgende gegevens: 

 

• naam; 

• geboortemaand; 

• geboortejaar; 

• nationaliteit; 

• woonstaat; 

• aard en de omvang van de deelneming. 

 

Aan specifiek aangewezen autoriteiten en FIU-NL worden meer 
gegevens verstrekt in het kader van hun werkzaamheden (toezicht, 
opsporing). 
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Legitiem belang 

Het UBO-register moet toegankelijk zijn voor drie groepen: 

 

a) autoriteiten en hun financiële onderzoeksafdelingen; 

b) meldingsplichtige instellingen; en 

c) derden (ook voor journalisten?). 

 

Derden met een ‘legitiem belang’ krijgen ook toegang. Lidstaten 
moeten zelf de norm bepalen wanneer sprake is van een legitiem 
belang. 
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Waarborgen 

De openbaarheid wordt gekoppeld aan vier (privacy)waarborgen: 

 

- iedere gebruiker zal worden geregistreerd; 

- er wordt een vergoeding gevraagd voor inzage; 

- gebruikers met een legitiem belang – anders dan specifiek 
aangewezen autoriteiten – krijgen inzage in een beperkte set 
gegevens over de UBO; 

- bij een risico op kidnapping, chantage, geweld of intimidatie 
wordt per individueel geval een beoordeling gemaakt van de 
risico’s, en wordt bezien of bepaalde informatie kan worden 
afgeschermd. 
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Aanvullende voorgestelde maatregelen 

De Europese Commissie heeft op 5 juli 2016 de volgende aanvullende 
maatregelen voorgesteld die zien op meer transparantie: 

 

- Verlaging van het voor kwalificatie als ‘UBO’ benodigde percentage 
van 25% tot 10% in geval van ondernemingen met een ‘risico’ voor 
witwaspraktijken of belastingontduiking: 

-  Nederland is tegen uitbreiding van de norm voor de kwalificatie als UBO. 

 

- Directe interconnectie van de registers tussen de lidstaten: 

- Nederland gaat akkoord met het koppelen van de UBO-registers van de 
verschillende lidstaten, zodat UBO-gegevens in de gehele EU toegankelijk 
wordt.  
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Sancties bij niet-naleving 

• Vennootschappen en juridische entiteiten zijn zelf verplicht om 
UBO-informatie aan te leveren. 

 

• In geval van niet, niet tijdig of het onjuist aanleveren van 
gegevens kunnen sancties worden opgelegd: 

 

- hechtenis van maximaal zes maanden voor de bestuurders; 

- een taakstraf; 

- geldboete tot ongeveer EUR 20.000. 
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Kritiek 

• VNO-NCW en MKB-Nederland hebben het kabinet in juni 2015 
gevraagd om terughoudend te zijn met de implementatie van 
het UBO-register. 

 

• Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie twijfelt aan de 
bruikbaarheid; wie de UBO(‘s) is (zijn) is niet altijd met zekerheid 
vast te stellen. 

 

• Vrees voor vrijgeven van privacygevoelige informatie; met name 
familiebedrijven. 

 

• Bedenkingen bij de werking van de vier (privacy)waarborgen. 
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Consultatieversie wetsvoorstel 

• Het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register is in 
voorbereiding.  

 

• Naar verwachting zal dit najaar een consultatieversie van het 
wetsvoorstel openbaar worden gemaakt. 

 

• Streven inwerkingtreding per 1 januari 2017. 

10 



Contact 

 Dr. A.S. (Arjen) Westerdijk 

 Advocaat  

 T    +31 (0)53 - 480 43 32       

 E    arjen.westerdijk@kienhuishoving.nl 

     

 

 

 

 

 

Pantheon 25  Postbus 109  7500 AC Enschede  T +31(0)53 480 42 00  F +31(0)53 480 42 99 

11 


