Besluit van
tot wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Uitvoeringsbesluit
Wwft 2018 in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van
vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de
gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiebesluit registratie
uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische
entiteiten)

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van (...), 20xx-0000000000, directie
Financiële Markten, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid en de
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat;
Gelet op de artikelen 15a, tweede lid, onderdeel e, en derde lid, 23 en 28, tweede lid,
van de Handelsregisterwet 2007 en artikel 10a, derde lid, van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ..., nr. ...);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van (...), 20xx-0000000000,
directie Financiële Markten;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Handelsregisterbesluit 2008 wordt als volgt gewijzigd:
A
Na artikel 35a wordt een paragraaf ingevoegd luidende:
§ 5b. Gegevens uiteindelijk belanghebbenden
Artikel 35b
1. In het handelsregister wordt de omvang van het economisch belang van een
uiteindelijk belanghebbende opgenomen in een van de volgende klassen:
a. groter dan 25 tot 50 procent;
b. 50 tot 75 procent;

c. 75 tot en met 100 procent.
2. Ten aanzien van de aard en omvang van het economisch belang van een uiteindelijk
belanghebbende worden in het handelsregister afschriften van de volgende categorieën
documenten gedeponeerd, waaruit de aard en omvang van het economisch belang van
de betrokken uiteindelijk belanghebbende blijken:
a. aandeelhoudersregister;
b. statuten;
c. certificaathoudersregister;
d. oprichtingsakte;
e. andere notariële akte;
f. ledenregister;
g. contract van oprichting;
i. inschrijving in het handelsregister;
j. organogram;
k. overige relevante documenten over de aard en omvang van het gehouden economisch
belang.
B
Na artikel 51 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 51a
Als bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de wet, worden
aangewezen:
a. de toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in artikel 1d, eerste lid van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, voor wat betreft de uitvoering
van hun taak op grond van die wet;
b. Onze Minister van Financiën in het kader van de uitvoering van zijn taak, bedoeld in
de artikelen 47a en 47b van de Handelsregisterwet 2007;
c. de instanties, bedoeld in artikel 1:93, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op het
financieel toezicht;
d. de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere
opsporingsdiensten;
e. de Dienst Justis, het Bureau Bibob, de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst, de
Koninklijke Marechaussee en de Rijksrecherche.
Artikel 51b
1. De gegevens, bedoeld in artikel 15a, tweede lid, onderdeel c, van de wet, kunnen op
verzoek van de uiteindelijk belanghebbende worden afgeschermd tegen inzage door
anderen dan de Financiële inlichtingen eenheid, de bevoegde autoriteiten, bedoeld in
artikel 51a, banken en andere financiële ondernemingen, bedoeld in artikel 1a, tweede
en derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,
en natuurlijke personen, bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel d, van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
2. Een verzoek tot afscherming wordt alleen toegekend indien:
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a. de uiteindelijk belanghebbende een persoon betreft als bedoeld in artikel 42, eerste
lid, onderdeel c, van de Politiewet 2012, niet zijnde leden van het koninklijk huis, of een
persoon betreft over wier veiligheid de politie op grond van die wet waakt; of
b. de uiteindelijk belanghebbende de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt of
door de kantonrechter onder curatele is gesteld.
3. Indien de Kamer een verzoek als bedoeld in het eerste lid ontvangt, schermt zij de
betrokken gegevens onverwijld af. De afscherming eindigt:
a. in het geval het verzoek wordt afgewezen: nadat het besluit onherroepelijk is,
b. in het geval het verzoek wordt toegekend op grond van het tweede lid, onderdeel a:
vijf jaar na de datum van toekenning van het verzoek;
c. in het geval het verzoek wordt toegekend op grond van het tweede lid, onderdeel b:
de dag dat de uiteindelijk belanghebbende de leeftijd van achttien jaren bereikt of de
dag dat de uiteindelijk belanghebbende niet meer onder curatele staat.
4. De termijn, bedoeld in het derde lid, onderdeel b, wordt telkens met vijf jaar verlengd
voor zover de persoon op dat moment voldoet aan het tweede lid, onderdeel a.
Artikel 51c
De gegevens, bedoeld in artikel 15a, tweede lid, van de wet kunnen tot tien jaar na
uitschrijving van de juridische entiteit uit het handelsregister worden ingezien.

ARTIKEL II
Aan artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 wordt een lid toegevoegd,
luidende:
7. Het eerste lid, onderdelen b en e, en het vijfde lid, zijn niet van toepassing op de
personen die op grond van artikel 10a van de wet als uiteindelijk belanghebbenden
moeten worden aangemerkt.

ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL IV
Dit besluit wordt aangehaald als: Implementatiebesluit registratie uiteindelijk
belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.
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Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
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NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen
§ 1. Inleiding
Dit besluit strekt tezamen met de Implementatiewet registratie uiteindelijk
belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten tot
implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registeren van
informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels ‘ultimate beneficial owner’,
afgekort UBO)1 van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische
entiteiten. Deze verplichting vloeit voort uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn2,
zoals gewijzigd door richtlijn (EU) 2018/8433 (hierna: de wijzigingsrichtlijn). De
implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met
informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische
entiteiten dient uiterlijk op 10 januari 2020 te zijn gerealiseerd.
Waar in deze nota van toelichting wordt gesproken over ‘de vierde anti-witwasrichtlijn’
of ‘de richtlijn’ wordt daarmee bedoeld de vierde anti-witwasrichtlijn zoals die luidt na de
inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn.
De verplichting tot het registreren van informatie over UBO’s van vennootschappen en
andere juridische entiteiten is in artikel 30 van de vierde anti-witwasrichtlijn geregeld.
De bepalingen in dit besluit betreffen enkel implementatie van dat artikel, waarbij
gebruik is gemaakt van één lidstaatoptie ten aanzien van een afschermingsregime.
De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en
andere juridische entiteiten (verder: implementatiewet) regelt de verplichting voor
rechtspersonen en ondernemingen om hun UBO’s in het handelsregister te registreren.
Conform de richtlijn is een deel van de gegevens van de UBO openbaar toegankelijk. In
dit besluit zijn zaken omtrent het register nader uitgewerkt. Het betreft het vaststellen
van de bandbreedtes waarin de omvang van het belang van een UBO wordt
aangegeven, de documentatie die overlegd moet worden ter onderbouwing van de aard
en omvang van het economisch belang van een UBO, de bevoegde autoriteiten die
toegang hebben tot het niet openbare deel van het register, een afschermingsregime, de
1

De richtlijn gebruikt de term ‘uiteindelijk begunstigde’. In de Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme is destijds gekozen voor gebruik van de term ‘uiteindelijk
belanghebbende’. Deze term zal dan ook in het onderhavige wetsvoorstel worden gehanteerd. Een
uiteindelijk belanghebbende betreft altijd een natuurlijk persoon. Een vennootschap of andere
juridische entiteit kan één of meerdere uiteindelijk belanghebbenden hebben.
2
Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of
terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees
Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de
Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141).
3
Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging
van Richtlijn (EU) 2015/849 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 (PbEU 2018, L 156/43).
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toegang tot UBO-gegevens na uitschrijving van een entiteit uit het handelsregister en
een uitwerking van het UBO-begrip.
Deze nota van toelichting wordt mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en
de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat gegeven.
§ 2. Inhoud besluit
§ 2.1. Inleiding
Zoals hierboven aangegeven, implementeert dit besluit artikel 30 van de vierde antiwitwasrichtlijn. Artikel 30 schrijft aan elke lidstaat voor om een register bij te houden
van UBO’s van vennootschappen en juridische entiteiten. Het grootste deel van artikel
30 wordt met de implementatiewet geïmplementeerd. Voor een algemene toelichting op
de achtergrond en het doel van de vierde anti-witwasrichtlijn alsmede artikel 30 van die
richtlijn en de implementatie daarvan op wetsniveau wordt dan ook verwezen naar de
memorie van toelichting bij die wet.4 In deze nota wordt alleen ingegaan op de
onderdelen van artikel 30 die met dit besluit worden geïmplementeerd.
§ 2.2. Aard en omvang economisch belang
Het vijfde lid van artikel 30 van de vierde anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat bepaalde
gegevens van een UBO in ieder geval in het register worden opgenomen en voor een
ieder toegankelijk zijn. Een van deze gegevens betreft de aard en omvang van het
gehouden belang door de UBO.
Met de implementatiewet is in artikel 15a, tweede lid, van de Handelsregisterwet 2007
geregeld welke UBO-gegevens in het register worden opgenomen. Ten aanzien van de
omvang van het economisch belang is geregeld dat dit in bandbreedtes wordt
weergegeven en dat die bandbreedtes bij algemene maatregel van bestuur worden
vastgesteld. In dit besluit zijn drie bandbreedtes vastgesteld: groter dan 25 procent tot
50 procent, 50 procent tot 75 procent en 75 tot en met 100 procent. Gekozen is voor
het weergeven van bandbreedtes in plaats van het exacte belang. Het weergeven van
een exact belang kan zowel voor de registratieplichtige als in de uitvoering tot hoge
lasten leiden, omdat een dergelijk gegeven regelmatig aan wijziging onderhevig kan
zijn. Gedacht kan worden aan wijzigingen in aandelen in een vennootschap. De gekozen
bandbreedtes geven een duidelijke indicatie van de omvang van het belang van de
betrokken UBO en voldoen daarmee aan de gewenste transparantie over UBO’s.
In het derde lid van het nieuwe artikel 15a van de Handelsregisterwet 2007 is
voorgeschreven welke documentatie ten aanzien van de UBO’s gedeponeerd moet
worden ter onderbouwing van de overlegde gegevens. Onderdeel b van dat lid schrijft
voor dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën van documenten worden
bepaald waaruit de aard en omvang van het gehouden economisch belang volgen. In dit
besluit is hieraan invulling gegeven door een lijst met typen documenten op te nemen
die afhankelijk van het soort onderneming en de aard van het economisch belang van
toepassing zijn. Het betreft onder meer afschriften van aandeelhoudersregisters,
statuten en andere notariële akten. Deze documenten zijn vooral van toepassing bij
4

Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3.
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rechtspersonen. Voor de vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap,
maatschap en rederij zullen documenten als contracten van oprichting en de inschrijving
in het handelsregister het meest relevant zijn. Verder kan in algemene zin ook een
organogram van belang zijn in geval sprake is van gelaagde structuren. Tot slot is een
restcategorie documenten opgenomen die alle overige documenten omvat die relevant
kunnen zijn ter onderbouwing van de aard en omvang van het gehouden belang. Deze
categorie kan vooral relevant zijn als sprake is van feitelijke zeggenschap die niet blijkt
uit formele documenten van de entiteit.
Het is aan de inschrijvingsplichtige om te beoordelen welke documenten bij de specifieke
UBO die wordt ingeschreven gedeponeerd moeten worden. Uit die documentatie moeten
de aard en omvang van die UBO blijken. Enige uitzondering hierop is de situatie dat het
hoger leidinggevend personeel als UBO wordt ingeschreven. Deze situatie is slechts aan
de orde als op geen andere wijze een andere UBO gevonden kan worden. Als hoger
leidinggevend personeel zal in de regel de leden van het bestuur worden ingeschreven.
In dat geval behoeft geen documentatie gedeponeerd te worden. In bepaalde situaties
beschikt de Kamer van Koophandel al over het afschrift waaruit aard en omvang van het
economisch belang blijkt. Ook in die gevallen kan het verstrekken van afschriften
achterwege blijven. Te denken valt aan BV’s met één aandeelhouder. In dat geval is de
BV al verplicht de documentatie aan de Kamer te verstrekken. De Kamer van
Koophandel zal bij het inschrijvingsproces aangeven of afschriften vereist zijn of dat
deze al opgenomen zijn in het handelsregister.
§ 2.3. Toegang bevoegde autoriteiten
De gegevens van een UBO zijn deels toegankelijk en deels afgesloten. De afgesloten
gegevens betreffen het burgerservicenummer, een buitenlands fiscaal
identificatienummer en de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het
woonadres van de UBO (artikel 15a, tweede lid, onderdelen a, b en d, van de
Handelsregisterwet 2007). Ook de in artikel 15a, derde lid, genoemde bescheiden zijn
afgesloten en alleen toegankelijk voor de Financiële inlichtingen eenheid en bevoegde
autoriteiten.
Het zesde lid van artikel 30 van de vierde anti-witwasrichtlijn bepaalt dat de Financiële
inlichtingen eenheid en de bevoegde autoriteiten onbeperkt toegang moeten hebben tot
de gegevens van de UBO’s. Over wat onder bevoegde autoriteiten verstaan moet
worden, zegt het zesde lid het volgende. “De bevoegde autoriteiten die toegang krijgen
tot het in lid 3 bedoelde centraal register zijn de publieke autoriteiten waaraan taken zijn
toegewezen op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering,
alsook belastingautoriteiten, toezichthouders van meldingsplichtige entiteiten en
autoriteiten die de opdracht hebben het witwassen van geld, daarmee verband
houdende basisdelicten en terrorismefinanciering te onderzoeken of te vervolgen en
criminele activa op te sporen en in beslag te nemen of te bevriezen en te confisqueren.”
Aan artikel 30, zesde lid, van de richtlijn is ten aanzien van de onbeperkte toegang voor
de financiële inlichtingen eenheid in de implementatiewet uitvoering gegeven.5
Daarnaast is in die wet bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur de bevoegde
5

Dit is geregeld met artikel 28, tweede lid, van de Handelsregisterwet 2007.
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autoriteiten worden aangewezen die toegang hebben tot de volledige gegevens van de
UBO´s. Overeenkomstig hetgeen hierover in de memorie van toelichting bij de
implementatiewet was aangegeven, zijn in dit besluit de volgende instanties aangewezen
die onbeperkt toegang hebben tot de gegevens en bescheiden in het register van de
UBO´s:
a. de toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft) voor zover zij hun taken op grond van die wet uitvoeren. Dit
betreffen De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, het Bureau
Financieel Toezicht, de dekens, de Minister van Financiën (Bureau toezicht Wwft)
en de Kansspelautoriteit;
b. de handhavende instantie op de verplichtingen tot het inschrijven van UBO’s in
het handelsregister: het Bureau Economische Handhaving van de
Belastingdienst;
c. de instanties die deel uitmaken van het Financieel Expertise Centrum. Deels
vallen deze instanties al onder categorie a. Voor het overige betreffen dit: de
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de Belastingdienst, de Fiscale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Nationale Politie en het Openbaar
Ministerie;
d. de bijzondere opsporingsautoriteiten. Hiervan valt de FIOD al onder categorie b.
Daarnaast betreffen dit: de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZWDO), de Inlichtingen- en opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA-IOD) en de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT/IOD);
e. overige instanties die de opdracht hebben het witwassen van geld, daarmee
verband houdende basisdelicten en terrorismefinanciering te onderzoeken of te
vervolgen en criminele activa op te sporen en in beslag te nemen of te bevriezen
en te confisqueren. Dit betreffen: de Dienst Justis, het Bureau Bibob, de Militaire
inlichtingen- en veiligheidsdienst, de Koninklijke Marechaussee en de
Rijksrecherche.
§ 2.4. Afschermingsregime
Het negende lid van artikel 30 van de richtlijn biedt lidstaten de mogelijkheid om een
regime te regelen waarmee de openbaar toegankelijke gegevens worden afgeschermd.
De richtlijn bepaalt hierover het volgende. “In uitzonderlijke, in nationaal recht vast te
stellen omstandigheden kunnen de lidstaten, indien de in lid 5, eerste alinea, onder b)
en c), bedoelde toegang de uiteindelijk begunstigde blootstelt aan een onevenredig
risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of
intimidatie of indien de uiteindelijk begunstigde minderjarig of anderszins
handelingsonbekwaam is, per geval voorzien in een uitzondering op die toegang voor
alle of een gedeelte van de informatie over de uiteindelijk begunstigde. De lidstaten
zorgen ervoor dat deze uitzonderingen worden verleend na een gedetailleerde
beoordeling van de uitzonderlijke aard van de omstandigheden. Het recht op een
bestuurlijke toetsing van het besluit over de uitzondering en op een doeltreffende
voorziening in rechte wordt gegarandeerd.”
Het kabinet acht het van belang dat in bepaalde uitzonderlijke situaties afscherming van
de openbare gegevens mogelijk is. Het betreft met nadruk een uitzondering op de
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algemene regel van openbaarheid. Het regelen van een mogelijkheid tot het op verzoek
kunnen afschermen van gegevens sluit aan bij andere openbare registers met
persoonsgegevens zoals het kadaster en de basisregistratie personen.
De afscherming ziet alleen op bepaalde openbare gegevens, namelijk de naam,
geboortemaand en –jaar, nationaliteit en woonstaat. Samen met de aard en omvang van
het gehouden belang betreffen dit de openbare gegevens in het register.
Overeenkomstig de richtlijn geldt de afscherming niet voor bevoegde autoriteiten, de
Financiële inlichtingeneenheid, banken en andere financiële ondernemingen en
notarissen.
Dit besluit kent twee gronden voor afscherming: 1) blootstelling aan een onevenredig
risico, een risico op fraude, ontvoering, e.d.; en 2) minderjarigheid of
handelingsonbekwaamheid. In beide gevallen geldt dat de betrokkene een verzoek tot
afscherming moet doen bij de Kamer van Koophandel. De Kamer toetst of afscherming
aan de orde is. De Kamer zal een feitelijke controle doen en geen inhoudelijke afweging
maken. Bij de eerste afschermingsgrond betreft het op grond van de richtlijn
blootstelling aan een onevenredig risico. Ter invulling hiervan is aangesloten bij de
personen die de overheid op grond van de Politiewet 2012 beveiligt. Het betreft
personen voor wie de politie persoonsbeveiliging verzorgt overeenkomstig de circulaire
bewaken en beveiligen (Stcrt. 2015, 18913). Deze personen staan op een lijst van de
Minister van Justitie en Veiligheid (rijksdomein) of op lijsten van de hoofdofficiers van
justitie (decentraal domein). De Kamer van Koophandel zal bij een verzoek op deze
grond de bedoelde lijsten laten controleren. Indien sprake is van een persoon op de
bedoelde lijsten, zullen de gegevens voor een periode van vijf jaar afgeschermd worden.
Aan het einde van deze periode controleert de Kamer ambtshalve of de persoon nog
steeds op die lijsten staat. Indien dit het geval is wordt de afscherming telkens met vijf
jaar verlengd. Dit afschermingsregime sluit aan bij bestaande afschermingsregimes in
artikel 70b van de Zorgverzekeringswet en artikel 37a van het Kadasterbesluit.
De tweede grond betreft een feitelijke omstandigheid, namelijk of een persoon nog niet
de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt of dat is bepaald dat een persoon
handelingsonbekwaam is. De afscherming geldt totdat de betrokkene meerderjarig is
danwel niet meer onder curatele staat.
De Kamer neemt naar aanleiding van een verzoek een besluit in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht. Dit besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep. Om de afscherming
effectief te maken voor de bedoelde uitzonderingssituaties is geregeld dat de
afscherming aanvangt op het moment dat een verzoek is ingediend. In geval sprake is
van een afwijzing van het verzoek dan zal de afscherming van kracht blijven tot het
moment dat het besluit hiertoe onherroepelijk is.
§ 2.5. Toegang na uitschrijving entiteit
Artikel 30, tiende lid, van de richtlijn schrijft voor dat de UBO-gegevens minimaal vijf
jaar en maximaal tien jaar nadat de vennootschap of andere juridische entiteit uit het
register is geschrapt, toegankelijk blijven via de nationale registers en via het systeem
van gekoppelde registers.
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In dit besluit is uitvoering aan deze bepaling gegeven door vast te stellen dat UBOgegevens tien jaar na uitschrijving van de vennootschap of juridische entiteit
toegankelijk blijven. Gelet op het doel van de richtlijn is het, in het bijzonder voor de
bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid, van belang dat de
historische gegevens betreffende een uiteindelijk belanghebbende gedurende een zo
lang mogelijke periode voorhanden zijn. Onderzoeken naar witwassen, de daaraan ten
grondslag liggende delicten, en het financieren van terrorisme zien op gebeurtenissen in
het verleden. Historische informatie over uiteindelijk belanghebbenden kan daarbij een
belangrijke rol spelen.
§ 2.6. Uitwerking UBO-begrip
In de implementatiewet is in artikel 10a van de Wwft geregeld wie in het kader van het
verstrekken van UBO-gegevens van vennootschappen en andere juridische entiteiten als
UBO’s moeten worden aangemerkt. Op grond van het derde lid van artikel 10a is met dit
besluit bepaald wie in ieder geval voor de verschillende juridische entiteiten als UBO
kwalificeren. Inhoudelijk komt deze uitwerking overeen met de algemene uitwerking van
het UBO-begrip op grond van de Wwft. De bestaande uitwerking in artikel 3 van het
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 is dan ook van overeenkomstige toepassing verklaard,
voor zover relevant in het kader van de juridische entiteiten waar de plicht tot centrale
registratie van de UBO’s op van toepassing is.
§ 2.7. Vergoeding voor inzage en afschriften
Op grond van lid 5bis van artikel 30 kan een vergoeding worden gevraagd voor het
inzien van de UBO-gegevens en verstrekken van afschriften van bescheiden. Deze
vergoeding mag niet meer bedragen dan de administratieve kosten voor het beschikbaar
stellen van de informatie, met inbegrip van de kosten voor het bijhouden en ontwikkelen
van het register. De Handelsregisterwet 2007 biedt in artikel 50 een grondslag om voor
inzage of afschriften een vergoeding te vragen. Dit is vervolgens uitgewerkt in het
Financieel besluit handelsregister 2014. Voor het vragen van een vergoeding voor het
inzien van UBO-gegevens of het verkrijgen van afschriften van de gegevens of
gedeponeerde documenten is geen wijziging van dat besluit nodig. Artikel 2 van dat
besluit biedt voldoende ruimte om vergoedingen vast te stellen voor verschillende
manieren van inzage of verstrekking van afschriften.
§ 3. Financiële gevolgen en regeldrukgevolgen
Het besluit heeft geen andere financiële gevolgen dan reeds in de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van
vennootschappen en andere juridische entiteiten was opgenomen. Ook was in die
toelichting reeds ingegaan op de regeldrukgevolgen. Ten aanzien van de regeldruk is in
dit besluit relevant dat de categorieën documenten ter onderbouwing van de aard en
omvang van het economisch belang van een uiteindelijk belanghebbende zijn
uitgewerkt. De verplichting om documentatie over het belang te deponeren is al in de
wet zelf geregeld en meegenomen bij de berekening van de administratieve lasten. De
overige onderwerpen in dit besluit hebben geen effect op de regeldruk of administratieve
lasten.
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§ 4. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
Het register wordt uitgevoerd door de Kamer van Koophandel. De uitwerking van het
register in onderhavig besluit is in samenspraak met de Kamer van Koophandel tot stand
gekomen en maakt ook onderdeel uit van de overeenkomst tot bouw van het register.
Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor de
handhaving van de verplichtingen tot inschrijving in het register. In dat verband is van
belang dat de Kamer van Koophandel verantwoordelijk is voor de controle op de
tijdigheid van de UBO-gegevens, de aanlevering van en de juistheid en de volledigheid
van die gegevens in het UBO-register. Het Bureau Economische Handhaving van de
Belastingdienst handhaaft op basis van de signalen (niet-tijdigheid/niet-juistheid/nietvolledigheid), die het van de Kamer van Koophandel ontvangt. Op aanwijzing van de
signalen van de Kamer van Koophandel zal Bureau Economische Handhaving derhalve
overgaan tot een onderzoek en indien nodig tot een bestuursrechtelijke dan wel
strafrechtelijke aanpak van de geconstateerde overtreding.
§ 5. Consultatiereacties
PM

Artikelsgewijs
ARTIKEL I (Handelsregisterbesluit 2008)
A
Met het nieuwe artikel 35b zijn enerzijds de bandbreedtes vastgesteld waarin het
economisch belang van een UBO wordt uitgedrukt en anderzijds de categorieën
documentatie weergegeven ter onderbouwing van het economisch belang.
Eerste lid. Er zijn drie bandbreedtes opgenomen voor het economisch belang van een
UBO. Bij de opgave van de UBO’s dient de entiteit aan te geven binnen welke
bandbreedte een UBO valt. In het geval geen UBO op basis van eigendom of
zeggenschap geïdentificeerd kan worden en derhalve het bestuur als UBO wordt
opgenomen, behoeft geen bandbreedte aangegeven te worden.
Tweede lid. Afhankelijk van de soort entiteit en aard van het gehouden belang kunnen
verschillende categorieën documenten van belang zijn ter onderbouwing van de opgave
van de UBO. In de opsomming zijn voornamelijk formele documenten opgenomen zoals
registers, statuten en aktes. De zeggenschap of het eigendom kan echter ook blijken uit
onderhandse overeenkomsten of andere documenten. Om die reden is er een
restcategorie opgenomen voor andere documenten waaruit het economisch belang volgt.
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B
Met het nieuwe artikel 51a zijn de bevoegde autoriteiten aangewezen die toegang
hebben tot de afgesloten gegevens van UBO’s. Voor een toelichting op deze autoriteiten
wordt verwezen naar paragraaf 2.3 van het algemeen deel van deze toelichting. Onder
onderdeel a vallen de toezichthouders op de Wwft, onderdeel b betreft de handhavende
instantie op de registratie van de UBO-informatie (het Bureau Economische Handhaving
van de Belastingdienst), onderdeel c betreft de partijen van het Financieel Expertise
Centrum), onderdeel d omvat de opsporingsdiensten die zich bezig houden met (de
onderliggende misdrijven aan) witwassen en onderdeel e betreft enkele overige
instanties die een taak hebben bij het voorkomen of opsporen van witwassen of
financieren van terrorisme.
Met artikel 51b is geregeld dat in bepaalde limitatieve gevallen de gegevens van een
UBO voor het algemeen publiek afgeschermd kunnen worden. Een verzoek hiertoe kan
door de betrokkene of namens deze worden gedaan bij de Kamer van Koophandel. In
het tweede lid zijn de limitatieve gronden voor afscherming opgenomen. De eerste
grond betreft personen die van overheidswege beveiligd zijn. De tweede grond betreft
personen die minderjarig zijn of onder curatele staan.
De in artikel 42, eerste lid, onderdeel c, van de Politiewet 2012 bedoelde personen zijn
de personen die in het zogenoemde rijksdomein van het stelsel van bewaken en
beveiligen vallen en op gezag van de Minister van Justitie en Veiligheid worden
beveiligd. De leden van het koninklijk huis zijn uitgezonderd omdat afscherming van hun
gegevens gelet op hun publieke functie niet opportuun wordt geacht.
De andere personen, bedoeld in dit lid, zijn de personen die door de politie worden
beveiligd in opdracht van de Hoofdofficier van Justitie, het zogenoemde decentrale
domein van het stelsel van bewaken en beveiligen.
De Kamer stelt na een verzoek van een van deze personen vast of de betrokkene in het
rijksdomein of het decentrale domein valt. Indien dat het geval is, worden de
persoonsgegevens afgeschermd gedurende vijf jaar. Indien dat niet het geval is, wordt
de aanvraag afgewezen. Zoals in het algemeen deel van deze toelichting is aangegeven,
komt deze afschermingsregeling overeen met die voor het kadaster en in de
Zorgverzekeringswet.
Als een verzoek tot afscherming wordt gedaan, worden de gegevens van de betrokkene
direct afgeschermd. De afscherming eindigt als het verzoek daartoe is afgewezen en dit
besluit onherroepelijk is. Als het verzoek wordt toegekend, blijft de afscherming in geval
van minderjarigheid of de persoon onder curatele staat van kracht tot de leeftijd van
achttien jaar is bereikt of de persoon niet niet meer onder curatele staat. In geval de
afscherming is toegekend omdat de persoon van overheidswege wordt beveiligd, wordt
telkens na vijf jaar bezien of de persoon nog voldoet aan de grond voor afscherming.
In artikel 51c is geregeld dat de informatie over UBO’s van juridische entiteiten tot tien
jaar na uitschrijving van de entiteit uit het handelsregister toegankelijk is. Zo kan, met
name in het kader van opsporing, teruggekeken worden bij onderzoek.
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ARTIKEL II (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)
De uitwerking van het begrip uiteindelijk belanghebbende in het Uitvoeringsbesluit Wwft
2018 is ook van toepassing op de registratieplicht in het handelsregister. In dit verband
zijn enkele onderdelen van die uitwerking uitgezonderd. Dit betreft de uitwerking van de
uiteindelijk belanghebbende van kerkgenootschappen en van trusts en soortgelijke
constructies. Voor beide geldt dat de uiteindelijk belanghebbenden niet in het
handelsregister worden geregistreerd.

De Minister van Financiën,
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