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Geachte minister Dijsselbloem,
Graag maken ondergetekenden gebruik van de mogelijkheid te reageren op het op
31 maart 2017 gepubliceerd conceptwetsvoorstel houdende regels met betrekking tot de registratie
van uiteindelijk belanghebbenden (hierna: het Conceptwetsvoorstel). De ondergetekenden
waarderen de mogelijkheid die hiertoe wordt geboden.
Ondergetekenden zetten zich in voor het belang van meer transparantie op het gebied van uiteindelijk
belanghebbenden1 en onderschrijven de verwoording van de initiatiefnemers in de Memorie van
Toelichting (hierna: MvT) bij het Conceptwetsvoorstel wat betreft het doel van het toekomstige
register waarin informatie over uiteindelijk belanghebbenden (hierna: het UBO-register) zal worden
opgenomen:
“Het register is bedoeld om een waardevolle bijdrage te leveren aan het bereiken van meer
transparantie over UBO’s van ondernemingen en rechtspersonen in het licht van de bescherming van
de integriteit van het financieel stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, alsook
daarmee verband houdende basisdelicten, zoals corruptie, fiscale misdrijven en fraude. […]
Transparantie draagt bij aan het voorkomen dat personen zich kunnen verschuilen achter
vennootschappen en ondernemingen en zo wederrechtelijk verkregen vermogen kunnen verhullen of
gelden bestemd voor het financieren van terrorisme kunnen door sluizen en buiten het zicht van onder
meer de autoriteiten te kunnen houden.”2
Het is belangrijk te vermelden dat het register geen doel op zich is, maar een middel om onder andere
witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Recente corruptieschandalen, waaronder met
betrekking tot grote internationale telecommunicatiebedrijven in Oezbekistan, tonen aan dat het
Zie o.a. het recent door Transparency International Nederland (TI-NL) gepubliceerd rapport ‘Behind The
Scenes – Ultimate Beneficial Ownership Transparency in the Netherlands’, https://www.transparency.nl/wpcontent/uploads/2017/04/TI-netherland-UBO-web.pdf.
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Zie pp. 2 en 27 van de Memorie van Toelichting bij het Conceptwetsvoorstel,
https://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetregistratieuiteindelijkbelanghebbenden.
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belangrijk is de daadwerkelijke belanghebbende van juridische structuren te kunnen achterhalen. De
minister van Veiligheid en Justitie bevestigde dit belang op de anti-corruptie top in Londen in 2016.3
Tegelijkertijd brengt het register een bepaalde lastenverzwaring met zich mee, mogelijk vooral voor
het MKB en (kleinere) Wwft-instellingen. Het is daarom van belang voortdurend het doel voor ogen te
houden en de toekomstige wet dusdanig vorm te geven dat het hiervoor beschreven doel ook
daadwerkelijk in de praktijk kan worden bereikt. Gaarne benutten ondergetekenden de kans bij te
dragen aan het proces van deze ambitie een realiteit te maken door de volgende punten onder uw
aandacht te brengen.
Definitie ‘uiteindelijk belanghebbende’
De term ‘uiteindelijk belanghebbende’ oftewel ‘ultimate beneficial owner’ (hierna: UBO) wordt in het
Conceptwetsvoorstel gedefinieerd als “de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of
zeggenschap heeft over de onderneming of rechtspersoon”.4 In het Conceptwetsvoorstel wordt
voorgesteld op een later moment bij algemene maatregel van bestuur categorieën natuurlijke
personen aan te wijzen die in elk geval moeten worden aangemerkt als UBO. Op deze wijze wordt
echter een kans gemist een nieuwe UBO-definitie in de wet te implementeren die het voor
kwaadwillenden zou bemoeilijken onder de radar te kunnen blijven. Hieronder worden de twee
voornaamste kritiekpunten ten aanzien van deze keuze uiteengezet.
Indicatieve drempel eigendom of zeggenschap
Op dit moment geldt kort gezegd een indicatieve drempel van 25% eigendom of zeggenschap als het
meest belangrijke UBO-criterium, zoals vastgesteld in de Wet ter voorkoming van witwassen en
financiering van terrorisme (Wwft).5 De Europese Commissie oppert in haar voorstel met betrekking
tot het aanpassen van Richtlijn (EU) 2015/849 van 20 mei 2015 (hierna: de Vierde Anti-witwasrichtlijn)
een verlaging naar 10% wat betreft specifieke hoog-risico entiteiten.6 Hoog-risico categorieën en
complexe structuren ter verhulling van de identiteit van de UBO zullen echter in de toekomst nieuwe
vormen krijgen en steeds blijven veranderen. Daarom dient voor alle entiteiten de drempel verlaagd
te worden naar 10%. Vergelijkbare Amerikaanse wetgeving hanteert in vergelijkbare gevallen al
geruime tijd een indicatieve drempel van 10%, in bepaalde gevallen zelfs 5%.7
 Ondergetekenden bepleiten een algehele verlaging van de indicatieve drempel van 25% naar 10%
voor alle entiteiten, niet uitsluitend hoog-risico entiteiten, wettelijk vast te stellen.
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Zie https://www.transparency.nl/nieuws/2016/05/anti-corruptie-top-nederland-ontvangt-applaus-voorplannen-ubo-register/.
4
Zie artikel 1 sub 1(p) van het Conceptswetsvoorstel.
5
Zie artikel 1 lid 1 sub 1(f) van de Wwft.
6
Zie p. 17 van het voorstel van de Europese Commissie van 5 juli 2016 ter aanpassing van de Vierde Antiwitwasrichtlijn, http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf.
7
Zie Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreignaccount-tax-compliance-act-fatca en LexisNexis Risk Solutions, White Paper, ‘Ultimate Beneficial Ownership –
The Implications of Not Knowing’, p. 3,
https://www.lexisnexis.com/risk/intl/en/resources/whitepaper/Ultimate-beneficial-ownership-aml-fatca.pdf.

2

Mogelijkheid om ‘pseudo-UBO’ zonder toelichting te registreren
In de Vierde Anti-witwasrichtlijn8 wordt de mogelijkheid geboden wetgeving te implementeren op
grond waarvan een entiteit in bepaalde gevallen in plaats van de daadwerkelijke UBO het hoger
leidinggevend personeel mag identificeren en registreren in het UBO-register. In de praktijk zou dit
betekenen dat statutaire bestuurders of dagelijkse leidinggevenden in het UBO-register zullen komen
te staan.
Deze mogelijkheid opent een achterdeur voor kwaadwillenden. De ‘pseudo-UBO’ zou bijvoorbeeld
kunnen worden misbruikt door een specifiek voor dit doel gevolmachtigde ‘nominee’ bestuurder of
manager als UBO te registreren met het doel de identiteit van de eigenlijke eigenaar te verhullen. Alle
entiteiten hebben eigenaren.
 Mochten deze eigenaren om uitzonderlijke, technische redenen daadwerkelijk niet als UBO
geïdentificeerd kunnen worden, dan dient dit expliciet in het UBO-register te worden vermeld,
inclusief toelichting. Bij dochterbedrijven van beursgenoteerde ondernemingen duidt dit niet
op een risicovolle situatie; indien bij dergelijke bedrijven sprake is van een groot aantal
eigenaren en is geverifieerd dat geen van de eigenaren een belang heeft van 10% of meer,
volstaat expliciete vermelding hiervan in het register. In alle andere gevallen dient het niet
kunnen identificeren van een daadwerkelijke UBO als risico-categorie en witwasindicator te
gelden voor de Financiële Inlichtingen Eenheid.
Praktische bezwaren omtrent toegankelijkheid en doorzoekbaarheid UBO-register
De invoering van het UBO-register zal het werk van opsporings- en handhavingsautoriteiten en
toezichthouders effectiever en gerichter maken. Ook zullen financiële instellingen en andere
entiteiten die cliëntenonderzoek moeten verrichten profiteren van de in het UBO-register opgenomen
informatie. Daarnaast zal het UBO-register ook toegankelijk zijn voor personen of organisaties met
een legitiem belang.
Ondergetekenden onderschrijven het belang van voldoende bescherming van UBO’s wiens opname in
het UBO-register een reëel risico met zich meebrengt. Twee van de opgenomen privacy waarborgen
zijn aanvaardbaar (inzage in een beperkte set gegevens en het in uitzonderlijke omstandigheden
afschermen van bepaalde informatie). Echter, niet alle als privacy waarborg omschreven drempels
dienen ter bescherming van privacy of zijn aanvaardbaar zonder af te doen aan het doel van het
register. Daarom willen ondergetekenden wat betreft toegankelijkheid en doorzoekbaarheid van het
toekomstige UBO-register de volgende verbeterpunten onder uw aandacht brengen:
 Voorgesteld wordt dat alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid UBOgegevens gerangschikt op natuurlijke personen zullen kunnen inzien. Anderen, waaronder
organisaties met een legitiem belang, zouden niet op natuurlijke personen in het UBO-register
kunnen zoeken, maar uitsluitend op onderneming of rechtspersoon. Dit is onwenselijk, omdat het
de doorzoekbaarheid van het UBO-register niet ten goede komt en kritisch onderzoek met
betrekking tot UBO’s zeer moeilijk maakt. Voor onderzoek naar eventuele verboden
belangenverstrengeling van UBO’s is het bijvoorbeeld essentieel te kunnen zoeken op natuurlijke
personen. Dergelijk kritisch onderzoek draagt bij aan de doelstelling van het Conceptwetsvoorstel,
te weten meer UBO transparantie. Ondergetekenden pleiten er dan ook voor het UBO-register
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Zie artikel 3 lid 6 sub a(ii) van de Vierde Anti-witwasrichtlijn.
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ook voor personen en organisaties volledig doorzoekbaar te maken, inclusief op namen van
natuurlijke personen.
 Het beoogde registreren van gebruikers leidt tot verdere mogelijke inbreuken op privacy, namelijk
die van afnemers: er worden immers meer persoonsgegevens opgeslagen – het kan voor diverse
partijen interessant zijn wie welke informatie opzoekt. Het beoogde plaatsen van een betaalmuur
tussen gebruikers en de informatie leidt ertoe dat alleen partijen die over voldoende financiële
middelen beschikken volledige toegang tot de in het register opgenomen informatie kunnen
krijgen (zoals dat thans ook geldt voor het handelsregister). Het registreren van gebruikers en het
hanteren van tarieven voor het afnemen van gegevens werpt onnodig drempels op voor het
(her)gebruik van deze gegevens en bemoeilijkt kritisch UBO-onderzoek. Gegevens zouden verder
in open data format beschikbaar moeten komen (machine-leesbaar en programmatisch te
combineren), en niet enkel in pdf. Ondergetekenden pleiten er dan ook voor de UBO-informatie
zonder registratie, gratis en in open data format beschikbaar te stellen.
 Omwille van de toegankelijkheid van het UBO-register voor buitenlandse bevoegde autoriteiten
en voor buitenlandse personen en organisaties met een legitiem belang (inclusief personen en
organisaties uit ontwikkelingslanden die financiële malversaties willen bestrijden), is het van
belang dat het UBO-register via een Engelse gebruikersomgeving kan worden geraadpleegd. Het
huidige handelsregister kent alleen een Nederlandse gebruikersomgeving. Daarom vragen
ondergetekenden in wetgeving vast te leggen dat het register ook toegankelijk is voor Engelstalige
gebruikers.
Voor verdere informatie over het belang van een publiek register en beschikbaarheid als open data,
zie de briefings ‘Briefing: the case for public beneficial ownership registers’ en ‘Briefing: the case for
beneficial ownership as open data’ (bijlagen).
Lastenverdeling verificatie en dubbele controle
Om zeker te zijn dat de informatie die in het UBO-register zal worden opgenomen toereikend, accuraat
en actueel is, is in het Conceptwetvoorstel voor verschillende partijen een aantal plichten opgenomen.
In eerste instantie zullen entiteiten verplicht worden correcte en volledige informatie omtrent hun
UBO aan de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) als administrerend orgaan van het UBO-register aan
te leveren. Voorts wordt voorgesteld een terugmeldingsplicht voor Wwft-instellingen, aangewezen
bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid in de wet te verankeren. Deze plicht zou
inhouden dat deze partijen verplicht zijn melding aan de KvK te doen in het geval zij gerede twijfel
hebben over de juistheid van of aan de juistheid van het ontbreken van bepaalde UBO-informatie.
Het is belangrijk dat de informatie in het UBO-register inderdaad toereikend, accuraat en actueel is.
Daarom steunen ondergetekenden dit verificatiemechanisme. Verificatie van UBO-informatie mag
echter niet voor een overgroot deel bij vennootschappen, ondernemingen en Wwft-instellingen
terecht komen.
 Om meer evenwicht in de lastenverdeling op dit gebied te introduceren, pleiten ondergetekenden
voor een ‘verificatiestap aan de poort’. De KvK dient zelf in eerste instantie te verifiëren of de
aangeleverde UBO-informatie compleet is. Ook zou de KvK dan op basis van externe bronnen
moeten verifiëren of de informatie ook daadwerkelijk klopt. Voorstelbaar is dat de KvK voor deze
te introduceren ‘verificatiestap aan de poort’ aanvullende middelen ter beschikking gesteld zal
moeten krijgen om de hiervoor benodigde expertise in huis te halen.
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Buitenlandse trusts met Nederlandse link
De Vierde Anti-witwasrichtlijn bevat bepalingen op basis waarvan lidstaten ervoor moeten zorgen dat
ook UBO-informatie van trusts en met trusts vergelijkbare constructies zullen worden geregistreerd.
De Nederlandse wetgever stelt zich in het Conceptwetsvoorstel op het standpunt dat deze bepalingen
niet op de Nederlandse situatie van toepassing zijn omdat, kort gezegd, het Nederlands stelsel de
rechtsvorm ‘trust’ niet kent en trusts derhalve in Nederland kunnen worden opgericht noch
ingeschreven. Een registratie van buitenlandse trusts die op enige manier met Nederland verbonden
zijn is vanuit dit perspectief niet nodig, zo stellen de initiatiefnemers.
Het is echter een realiteit dat buitenlandse trusts in Nederland actief zijn door vanuit Nederland
bestuurd en/of geadministreerd te worden. Verder zijn Nederlandse staatsburgers en ingezetenen
partij bij buitenlandse trusts en dienen Wwft-instellingen en trustkantoren gedegen
cliëntenonderzoek met betrekking tot trusts uit te voeren. Deze omstandigheden laten zien dat
buitenlandse trusts wel degelijk met de Nederlandse rechtsorde verbonden zijn, al dan niet via fiscale
gevolgen voor trustpartijen in Nederland. De Europese Commissie heeft in haar voorgestelde
wijzigingen van de Vierde Anti-witwasrichtlijn al geopperd lidstaten een plicht op te leggen alle in een
specifieke lidstaat geadministreerde (buitenlandse) trusts in dezelfde lidstaat te registreren.9
 Om te voorkomen dat sommige trusts in geen van de lidstaten geregistreerd zullen worden,
pleiten ondergetekenden voor een dusdanige aanpassing van het Conceptwetsvoorstel dat ook
UBO-informatie van elke trust die enige verbinding met Nederland heeft in Nederland zal moeten
worden geregistreerd, bijvoorbeeld door degene die de trust vanuit Nederland administreert.
Naast het criterium van administratie zou registratie ook verplicht moeten worden gesteld voor
trusts die in of vanuit Nederland bestuurd worden en trusts met partijen die Nederlandse
staatsburgers of ingezetenen zijn. Ten minste drie EU-lidstaten (Italië, Slovenië en Tsjechië)
hebben al aangekondigd een centraal register voor de registratie van trusts in te zullen voeren.10
De toepasselijke sanctieregimes
Wwft-instellingen
In het Conceptwetsvoorstel en de MvT wordt voorgesteld om de Wwft en de Wet op de economische
delicten (hierna: WED) dusdanig aan te passen dat, kort gezegd, het niet-nakomen van UBOgerelateerde plichten, waaronder de terugmeldingsplicht, door Wwft-instellingen strafbaar zal
worden gesteld. Voorgesteld wordt het toepasselijk sanctieregime op een later moment in artikel 13
van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector vast te stellen.
 Mede om te voorkomen dat Wwft-instellingen het UBO-register helemaal niet zullen raadplegen
in het kader van hun cliëntenonderzoek om zo de terugmeldingsplicht en daaraan gekoppelde
mogelijke sancties te ontlopen, bepleiten ondergetekenden dat het voor Wwft-instellingen
verplicht wordt UBO-data met betrekking tot hun cliënten in ieder geval (ook) te verifiëren met de
data uit het register, mogelijk naast andere informatiebronnen.
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Zie o.a. bladzijden 18 en 25 van het voorstel van de Europese Commissie van 5 juli 2016 ter aanpassing van de
Vierde Anti-witwasrichtlijn, http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf.
10
Transparency International EU Office, ‘Under the Shell - Ending Money Laundering in Europe’ (25 April
2017), http://www.transparency.eu/under-the-shell.
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Juridische entiteiten
Daarnaast wordt voorgesteld het huidige sanctieregime van de Handelsregisterwet 200711 toe te
passen op tot inschrijving in het handelsregister verplichte vennootschappen en ondernemingen. Elke
in Nederland opgerichte of ingeschreven entiteit, behoudens enkele voorgestelde uitzonderingen, zal
volgens het Conceptwetsvoorstel worden verplicht om toereikende, accurate en actuele UBOinformatie aan te leveren. De WED stelt niet-inschrijving thans als een overtreding strafbaar met een
geldboete van de vierde categorie (thans maximaal EUR 20.500) of een gevangenisstraf van ten
hoogste zes maanden. Het voorstel is thans dat ook het niet-nakomen van de hiervoor geschetste
nieuwe plicht om UBO-informatie aan te leveren door deze sanctiebepaling zal worden gedekt. In de
praktijk komt het uiterst zelden voor dat een entiteit die haar plichten op grond van de
Handelsregisterwet 2007 niet nakomt met dit sanctieregime geconfronteerd wordt, behoudens
(opzettelijke) gevallen van fraude en oplichting.
 Om een afschrikkende werking van het toepasselijke sanctieregime te verzekeren, bepleiten
ondergetekenden (i) voor opzettelijke gevallen een verhoging van het toepasselijke sanctieregime
naar hechtenis van ten hoogste een jaar, taakstraf of geldboete van de vijfde categorie (thans
maximaal EUR 82.000), (ii) een algemene versterking van het handhavingsregime wat betreft
bovengenoemde overtredingen door het Bureau Economische Handhaving, en (iii) vervolging door
het Openbaar Ministerie wanneer overtredingen worden geconstateerd.
Ondergetekenden zijn uiteraard graag bereid met de initiatiefnemers en andere betrokkenen bij het
Conceptwetsvoorstel, en toekomstige voorstellen naar aanleiding van thans gaande Europese
ontwikkelingen, een gesprek aan te gaan teneinde de in deze reactie gesignaleerde punten, en
oplossingen daarvoor, te bespreken. Nederland heeft vanwege haar positie als één van de meest
belangrijke financiële centra in de wereld een bijzondere verantwoordelijkheid op het gebied van
witwasbestrijding en het tegengaan van daaraan gerelateerde misdrijven, zoals corruptie,
belastingontduiking, illegale belangenverstrengeling en fraude. Ondergetekenden zijn verheugd met
de komst van het toekomstige UBO-register, dat voor meer transparantie zal zorgen op het gebied van
uiteindelijk belanghebbenden. Om dit doel goed te bereiken zal het Conceptwetsvoorstel echter
verder moeten worden aangescherpt.
Hoogachtend,
Anne Scheltema Beduin
Algemeen Directeur
Transparency International Nederland

Farah Karimi
Algemeen Directeur
Oxfam Novib

Rinze Broekema
Manager
ONE in Nederland

Giuseppe van der Helm
Voorzitter
Tax Justice Nederland

Edwin Huizing
Algemeen Directeur
Hivos

Arjan El Fassed
Directeur
Open State Foundation

BIJLAGEN:

- Briefing: the case for beneficial ownership as open data
- Briefing: the case for public beneficial ownership registers

Deze brief zal ter informatie aan derden worden gestuurd worden en zal in het kader van een transparante lobby in de week
na 28 april 2017 op de website www.transparency.nl geplaatst worden.
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Artikel 47 jo. artikel 1 lid 1 sub 4 en artikel 6 lid 1 sub 5 van de WED.
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