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Inleiding

Op zondag 27 september 2020 is het register waar uitein-
delijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners ofwel 
‘UBO’s’) van privaatrechtelijke rechtspersonen en onder-
nemingen, het UBO-register voor rechtspersonen en onder-
nemingen, ingeschreven moeten worden in Nederland 
operationeel geworden. De eerste inschrijving heeft die 
dag plaatsgevonden. De basis voor het UBO-register ligt 
in Europese wetgeving. De Europese anti-witwasricht-
lijnen hebben Europese lidstaten verplicht een nationaal 
UBO-register te hebben. Nederland is niet het enige land 
in de Europese Unie dat te laat was met implementatie,1 
maar wel een van de laatste landen. Niet alleen de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft) en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn aange-
past maar ook de Handelsregisterwet 2007 en het Handels-
registerbesluit 2008 zijn gewijzigd.

Het UBO-register wordt gehouden door de Kamer van 
Koophandel (KVK). De KVK is houder van het handelsre-
gister en heeft uit dien hoofde overzicht van alle in Neder-
land geregistreerde privaatrechtelijke rechtspersonen en 
ondernemingen. Het is dan ook een logische keuze van 
de wetgever dat het UBO-register voor rechtspersonen en 
ondernemingen gehouden wordt door de KVK.2

Wwft-instellingen, zoals advocaten en notarissen, zijn 
verplicht3 een uittreksel uit het UBO-register op te vragen 

1 Implementatie had uiterlijk 10 januari 2020 moeten plaatsvinden op 
grond van art. 4 AmLD5.

2 Zie ook b. Snijder-kuipers, ‘UbO-registers in Nederland. It giet oan!’, MvO, 
nr. 8.

3 Art. 4 lid 2 Wwft.

indien zij een zakelijke relatie met een cliënt aangaan. Een 
zakelijke relatie is een zakelijke, professionele of commer-
ciële relatie tussen een instelling en een natuurlijke persoon, 
rechtspersoon of vennootschap, die verband houdt met de 
professionele activiteiten van die instelling en waarvan op 
het tijdstip dat het contact wordt gelegd, wordt aangeno-
men dat die enige tijd zal duren.4

UBO-register in Europa

De Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4)5 geeft 
de basis voor twee soorten UBO-registers. Het eerste 
UBO-register is een register voor privaatrechtelijke rechts-
personen en ondernemingen.6 Het eerste UBO-register is nu 
in elke Europese lidstaat ingevoerd. Het tweede UBO-regis-
ter is een UBO-register voor trusts en andere soorten juri-
dische constructies.7 De tekst van deze richtlijn is ingrij-
pend gewijzigd bij de wijziging van AMLD4. Een stichting 
naar Nederlands recht neemt een wat bijzondere positie 
in. Waar aanvankelijk de gedachte leek te bestaan dat een 
stichting in het UBO-register behandeld zou worden als een 
trust, is uiteindelijk – terecht – de keuze gemaakt dat een 
stichting behandeld wordt als de andere privaatrechtelijke 
rechtspersonen.

De Europese wetgever geeft als uitgangspunt aan dat een 
UBO een natuurlijk persoon is, die – kort gezegd – meer 
dan 25% van de aandelen houdt en/of meer dan 25% van 

4 Art. 1 lid 1 Wwft.
5 richtlijn (EU) nr. 2015/849, PbEU2015, L141/73. Deze richtlijn is nadien 

gewijzigd: richtlijn (EU) nr. 2018/843, PbEU 2018, L156/43. Laatstge-
noemde richtlijn, de wijzigingen van de Vierde anti-witwasrichtlijn wordt 
ook wel de Vijfde Europese anti-witwasrichtlijn (AmLD5) genoemd.

6 Art. 30 AmLD5.
7 Art. 31 AmLD5.

Het UBO-register voor privaatrechtelijke rechtspersonen en personenvennootschappen, is sinds 27 september 
2020 operationeel in Nederland. Het UBO-register, voor trusts en FGR’s, wordt naar alle waarschijnlijkheid in 
2021 gelanceerd. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens in het UBO-register berust bij de 
statutair bestuurders respectievelijk vennoten van een juridische entiteit. UBO’s zijn verplicht mee te werken 
aan hun registratie. Voor Wwft-instellingen (zoals advocaten, notarissen en belastingadviseurs) geldt vanaf 
1 december 2020 een terugmeldplicht als de UBO-informatie waar zij over beschikken niet overeenkomt met 
de gegevens in het UBO-register. De bijdrage wordt afgesloten met een UBO-stappenplan. \ 
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de stemrechten kan uitoefenen en/of meer dan 25% van 
het economisch belang heeft dan wel feitelijke zeggenschap 
heeft.8 Om de UBO’s van een rechtspersoon te bepalen, 
moeten elk van deze vier categorieën afzonderlijk bekeken 
worden en kan op elk van de afzonderlijke categorieën 
dezelfde of een andere natuurlijk persoon als UBO worden 
aangemerkt. De Europese wetgever biedt individuele lidsta-
ten de mogelijkheid de grens van ‘meer dan 25%’ te verla-
gen. Op dit moment hebben vier Europese lidstaten, te 
weten Bulgarije, Hongarije, Slowakije en Slovenië,9 van die 
mogelijkheid gebruikgemaakt en de UBO-grens verlaagd 
naar 25%.

Het UBO-register voor rechtspersonen en ondernemingen 
en het UBO-register voor trusts en andere soorten juridi-
sche constructies zijn openbare registers.10 Waar aanvan-
kelijk lidstaten nog de keuze hadden het UBO-register 
beperkt open te stellen, dat wil zeggen voor instellingen die 
onder het toepassingsbereik van de Wwft vielen (waaron-
der advocaten, notarissen, belastingadviseurs en banken) 
en (rechts)personen met een legitiem belang, is dit bij de 
AMLD5 gewijzigd op grond waarvan de UBO-registers 
voor een ieder toegankelijk moeten zijn. Nederland had 
in aanvang al gekozen voor openbare toegankelijkheid. 
Aanpassing op dit punt was dan ook niet nodig.

UBO-register in Nederland

In het eerste UBO-register van Nederland, worden de 
UBO’s van privaatrechtelijke rechtspersonen en personen-
vennootschappen ingeschreven die in Nederland zijn opge-
richt. Voor bestaande entiteiten geldt dat uiterlijk 27 maart 
2022 de UBO’s moeten zijn geregistreerd in het UBO-regis-
ter. Nieuw op te richten entiteiten moeten direct bij eerste 
inschrijving in het handelsregister hun UBO’s opgeven bij 
gebreke waarvan geen KVK-nummer wordt toegekend.

De registratieplicht geldt voor de volgende privaatrechte-
lijke rechtspersonen: nv, bv, vereniging, coöperatie, onder-
linge waarborgmaatschappij, stichting, EESV, SE (Europese 
nv) en SCE (Europese coöperatieve vennootschap). Ook de 
personenvennootschappen, maatschap, vof en cv, moeten 
hun UBO registreren. Aanvankelijk werden de kerkge-
nootschappen uitgezonderd van de UBO registratieplicht 
maar uiteindelijk11 is vastgelegd dat ook kerkgenootschap-
pen verplicht zijn hun UBO’s te registreren. De motivatie 
daarvoor was als volgt: ‘ook deze genootschappen kunnen 
misbruikt worden door criminelen voor witwassen en 
terrorismefinanciering’, zoals ook blijkt uit het kabinets-
streven om beïnvloeding uit onvrije landen tegen te gaan. 

8 Zie ook b. Snijder-kuipers, ‘Het UbO-register in Nederland gaat live!’, Over 
de grens, 2020-0088, p. 12-16.

9 b. Snijder-kuipers, UBO in Europe. Definition and registration in European 
countries (Preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2019) , Deven-
ter: Wolters kluwer 2019, p. 8.

10 Art. 30 lid 5 onderdeel c AmLD5.
11 Kamerstukken II 2019/20, 35179, nr. 9 (amendement Van der Linde). Zie 

gewijzigd voorstel van wet, Kamerstukken II 2019/20, 35179, nr. A.

Alvorens kerkgenootschappen hun UBO’s kunnen regis-
treren in het register zal de Handelsregisterwet nog op een 
technisch punt moeten worden gewijzigd. Op dit moment 
is het nog niet mogelijk om de UBO’s van kerkgenootschap-
pen te registreren.

Er is een aantal uitzonderingen op de UBO-registratieplicht. 
In de eerste plaats zijn beursgenoteerde vennootschappen en 
hun 100% (klein)dochterondernemingen uitgezonderd van 
de registratieplicht in het UBO-register. Het gaat hierbij om 
entiteiten die in het Nederlandse handelsregister zijn gere-
gistreerd. De beursnotering hoeft niet aan een Nederlandse 
beurs te zijn. Het toepassingsbereik is verbreed tot elke 
uitgevende instelling die is onderworpen aan openbaarma-
kingsvereisten als bedoeld in de Richtlijn (EU) nr. 2013/50, 
PbEU 2013, L294/13,12 of aan vergelijkbare openbaarma-
kingsvereisten in een staat buiten de Europese Unie. Omdat 
op deze beursvennootschappen openbaarmakingsvereisten 
van toepassing zijn, wordt het niet nodig geacht natuur-
lijke personen als UBO aan te merken. Voor 100% (klein)
dochtervennootschappen geldt dezelfde uitzondering. In 
een dergelijk geval zijn de UBO’s van de beursgenoteerde 
vennootschap ook de UBO’s van de dochtermaatschappij, 
zodat de geldende openbaarmakingsvereisten ook daarop 
van toepassing zijn.13

beursgenoteerde vennootschappen 
en hun 100% (klein)dochterven-

nootschappen hoeven geen UbO 
te registreren in het UbO-register

Verenigingen van eigenaars zijn uitgezonderd van de 
UBO-registratieplicht vanwege het bijzondere karakter van 
de verenigingen.14 Daarnaast zijn eenmanszaken uitgezon-
derd omdat de eigenaar tevens de UBO is.15 Publiekrechte-
lijke rechtspersonen zijn niet ingeschreven in het handels-
register en hoeven dus ook geen UBO in te schrijven.16 Dat 
wil overigens niet zeggen dat publiekrechtelijke rechts-
personen geen UBO hebben. Volgens de Leidraad van het 
Ministerie van Financiën is de UBO-definitie zoals die geldt 
voor verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaat-
schappijen en stichtingen van overeenkomstige toepassing 
op publiekrechtelijke rechtspersonen.17 Het Ministerie van 
Financiën geeft aan dat dat voortvloeit uit de analogiebepa-
ling van het Uitvoeringsbesluit maar geeft niet aan waar die 
analogie op is gebaseerd. Vermoedelijk omdat dit een rest-
bepaling is voor privaatrechtelijke rechtspersonen. Indien 
deze definitie wordt toegepast op een publiekrechtelijke 

12 Art. 3 lid 1 onder a Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.
13 Stb. 2018, 241, NvT op het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, p. 29-30.
14 Art. 15a Hrw 2007.
15 Art. 15a lid 1 Hrw 2007 jo. art. 10a lid 2 Wwft.
16 Zie ook j. van der Weele, ‘Het vereenvoudigd cliëntenonderzoek… is het 

écht zo eenvoudig?’, WPNR 2020/7292, p. 537.
17 Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 

van terrorisme (Wwft) d.d. 21 juli 2020, noot 64.
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rechtspersoon zal meestal de conclusie zijn dat een publiek-
rechtelijke rechtspersoon geen echte UBO heeft. Wie dan 
als pseudo-UBO moet worden aangewezen, wordt niet 
vermeld. Dat zal dan degene zijn die door het publiekrech-
telijk orgaan als bestuurders worden aangewezen.18

Soms moeten ondernemingen die niet langer in het handels-
register zijn ingeschreven, wel in het UBO-register worden 
ingeschreven. Een buitenlandse rechtspersoon met een 
hoofdvestiging of nevenvestiging in Nederland, is verplicht 
de UBO’s in het Nederlandse UBO-register in te schrijven.19 
Een in Nederland opgerichte personenvennootschap (of 
rederij) die een onderneming drijft die niet in Nederland is 
gevestigd, moet ook de UBO’s registreren.20

UBO-register voor trusts

Later dit jaar (of in 2021) wordt een tweede UBO-regis-
ter in Nederland geïntroduceerd.21 Dat is het UBO-register 
voor trusts en andere soorten juridische constructies.22 In 
Nederland is een wetsvoorstel in consultatie gebracht.23 
Nederland heeft aangegeven dat onder het begrip ‘andere 
soorten juridische constructies’ in Nederland in elk geval de 
fondsen voor gemene rekening (FGR) worden beschouwd.24 
Zowel de open als de besloten fondsen voor gemene reke-
ning vallen onder het toepassingsbereik. Het UBO-begrip 
voor trusts wijkt fundamenteel af van het UBO-begrip voor 
rechtspersonen. Het voornaamste verschil is gelegen in het 
feit dat het UBO-begrip voor rechtspersonen gebaseerd is 
op een percentage van het belang, meer dan 25%, terwijl 
het UBO-begrip voor trusts niet gebaseerd is op een percen-
tage. Dat heeft tot gevolg dat elke beneficiary van een trust, 
van welke geringe omvang dan ook, als UBO van een trust 
beschouwd moet worden.

Nederland kent de trust niet als rechtspersoon maar erkent 
de trust wel.25 Op grond van de AMLD5 is elke lidstaat 
verplicht een UBO-register voor trusts in te stellen, ook als 
de lidstaat de trust als rechtsvorm niet kent. Elk lidstaat 
die de trust niet als rechtsvorm kent, is verplicht aankno-
pingspunten te formuleren op grond waarvan een trust in 
een lidstaat geregistreerd moet worden. Nederland heeft 
daarbij aansluiting gezocht bij de trustee die in Nederland 

18 Naar analogie van art. 3 lid 6 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.
19 Art. 15a Hrw 2007.
20 Art. 5 onderdeel f Hrw 2007.
21 Uiterlijk 20 maart 2020 zou dit wetsvoorstel geïmplementeerd moeten 

zijn in Nederland.
22 Zie ook D.f.m.m. Zaman en k.r. filesia, ‘Het UbO-register voor trusts en 

soortgelijke juridische constructies(I)’, WPNR 2020/7295 en ‘Het UbO-re-
gister voor trusts en soortgelijke juridische constructies (II, slot)’ WPNR 
2020/7296.

23 Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en 
soortgelijke juridische constructies.

24 mvT, par. 3.3.2 bij Implementatiewet registratie uiteindelijk belangheb-
benden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

25 Op grond van het Haags Trustverdrag.

is gevestigd of registergoederen die door de trustee namens 
de trust in Nederland worden gehouden.26

Openbare en afgeschermde gegevens

De gegevens uit het UBO-register kennen geen derden-
werking. In tegenstelling tot de meeste andere gegevens 
in het handelsregister zijn het geen authentieke gegevens. 
Wwft-instellingen mogen hun onderzoek naar UBO’s niet 
uitsluitend baseren op de gegevens uit het UBO-register.27 
Dit vloeit voort uit de AMLD5.28 Daarin is vastgelegd dat 
het UBO-register een hulpmiddel is voor Wwft-instellingen 
bij het cliëntenonderzoek.

Het UbO-register heeft 
geen derdenwerking

Het UBO-register kent openbare gegevens, die voor eenie-
der zijn in te zien, en niet-openbare gegevens. De open-
bare gegevens zijn de volgende: naam, geboortemaand en 
geboortejaar, nationaliteit, woonplaats en aard en omvang 
van het belang. De aard en omvang van het belang wordt 
weergeven op basis van de volgende indeling: omvang van 
meer dan 25% tot en met 50%, meer dan 50% tot en met 
75% en meer dan 75% tot en met 100%.29 Dat heeft tot 
gevolg dat opgaaf van wijziging van het belang van een 
UBO uitsluitend aan het UBO-register doorgegeven moet 
worden indien als gevolg van die wijziging de UBO in een 
andere categorie belandt (bijvoorbeeld een belang van 40% 
wordt 80% of vice versa). Een wijziging van het belang 
binnen dezelfde categorie (bijvoorbeeld van 35% naar 
40% of vice versa) hoeft niet doorgegeven te worden aan 
het UBO-register. Een dergelijke wijziging moet wel bijge-
houden worden door de vennootschap zelf.30

Openbare afgeschermde infor-
matie uit UbO-register blijft zicht-
baar voor banken en notarissen

Openbare gegevens kunnen op een viertal gronden worden 
afgeschermd. Afscherming geschiedt op verzoek indien de 
UBO minderjarig is, onder bewind staat, onder curatele 
staat of op de politiebeschermingslijst staat.31 Om afscher-
ming te bewerkstelligen is het noodzakelijk een beroep 
hierop te doen bij opgaaf van de UBO (of nadien als de 
grond zich op een later moment voordoet) onder opgaaf 

26 Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en 
soortgelijke juridische constructies.

27 Op grond van art. 3 lid 15 Wwft.
28 Art. 30 lid 8, Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3.
29 Art. 35b Hrb 2008.
30 Art. 10b lid 1 Wwft.
31 Art. 51b Hrb 2008.
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van bewijsstukken. De KVK doet dit dus niet automatisch.32 
Indien openbare gegevens worden afgeschermd, blijven ze 
nog wel beschikbaar voor banken, andere financiële instel-
lingen, notarissen en opsporingsinstanties.33 Voor notaris-
sen is het van belang een inlogcode aan te vragen bij KVK 
om inzage te krijgen in de afgeschermde openbare gege-
vens. De niet-openbare gegevens zijn uitsluitend in te zien 
door opsporingsinstanties. De niet-openbare gegevens zijn 
de volgende: privé-adres (een zakelijk adres volstaat niet), 
geboortedag, BSN, fiscaal nummer en aard en nummer van 
een geldig identiteitsbewijs.34

Opgaafplicht bij UBO-register

De verplichting tot het doen van opgaaf van de UBO rust 
bij elke statutair bestuurder van de entiteit.35 Voor een 
UBO geldt een meewerkplicht.36 Voor Wwft-instellingen 
die een zakelijke relatie met hun cliënt aangaan,37 geldt 
een terugmeldplicht.38 Deze terugmeldplicht houdt in dat 
als een Wwft-instelling een discrepantie aantreft tussen de 
UBO-gegevens die ontvangen zijn van cliënt en de gegevens 
uit het UBO-register, de Wwft-instelling daarvan melding 
moet doen aan het UBO-register.

Terugmelding is verboden indien 
melding van een ongebruike-

lijke transactie is gedaan

Deze verplichting geldt alleen voor dossiers die onder het 
toepassingsbereik van de Wwft vallen. Voor advocaten die 
procederen geldt deze terugmeldplicht in beginsel dus niet. 
Het is daarbij wel aan te bevelen eerst met de cliënt te over-
leggen om vast te stellen welke UBO-informatie correct is. 
Anders dan bij een melding van een ongebruikelijke trans-
actie, geldt hier het zogenoemde tipping-offverbod39 niet. 
Indien vaststaat dat de gegevens in het UBO-register niet 
correct zijn, moet in overleg met cliënt worden vastgesteld 
wie de juiste informatie doorgeeft aan het UBO-regis-
ter. Doet de cliënt dat niet, dan is het de Wwft-instelling 
die verplicht is de juiste gegevens aan het UBO-register te 
verstrekken.40 Deze terugmeldplicht geldt overigens pas 
nadat de eerste opgaaf in het UBO-register heeft plaatsge-
vonden. De terugmeldplicht geldt niet indien een melding 
van een ongebruikelijke transactie heeft plaatsgevonden.41

32 Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van ven-
nootschappen en ander juridische entiteiten, Stb. 2020, 339, toelichting 
p. 18.

33 Art. 51b lid 1 Hrb 2008.
34 Art. 51b lid 1 Hrb 2008 jo. art. 15a Hrw 2007.
35 Art. 10b lid Wwft.
36 Art. 10b lid 2 Wwft.
37 Art. 4 lid 2 Wwft.
38 Art. 10c Wwft.
39 Art. 23 Wwft.
40 Daarvoor geldt de gewone termijn van opgaaf bij het handelsregister, 

binnen een week zie art. 20 lid 2 Hrw 2008.
41 Art. 10c lid 3 Wwft.

Bij het vaststellen van een discrepantie tussen de ontvangen 
gegevens en het UBO-register dient wel bedacht te worden 
dat het UBO-register uitgaat van een UBO-grens van meer 
dan 25%. Een Wwft-instelling kan op grond van beleid (in 
bepaalde gevallen) een lagere UBO-grens hanteren. In de 
praktijk wordt door banken en andere financiële instelling 
(in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij verscherpt cliënten-
onderzoek) wel een lagere UBO-grens gehanteerd. Reden 
hiervan is om beter zicht te krijgen op natuurlijke perso-
nen die een rol spelen in de eigendomsverhoudingen of die 
gelden ontvangen van een entiteit. Advocaten en notarissen 
(en andere niet-financiële instellingen) hanteren meestal 
de wettelijke UBO-grens van meer dan 25%. Indien een 
Wwft-instelling een lagere UBO-grens hanteert (bijvoor-
beeld 15%), kan dit tot gevolg hebben dat zich een discre-
pantie voordoet tussen de UBO-gegevens van de Wwft-in-
stelling en het UBO-register. Let op, dergelijke discrepanties 
vallen niet onder de terugmeldplicht. Alleen discrepanties 
gebaseerd op de meer-dan-25%-grens moeten in acht geno-
men worden bij terugmelding door Wwft-instellingen.

Opgaaf UBO in de praktijk

De praktijk42 laat zien dat de adviseur die betrokken is 
bij de oprichting (notaris bij oprichting privaatrechtelijke 
rechtspersonen en notaris of advocaat bij de oprichting 
van personenvennootschappen) in feite ook de opgaaf van 
de UBO zal gaan verzorgen. Bij eerste inschrijving van een 
privaatrechtelijke rechtspersoon of personenvennootschap 
wordt pas een KVK-nummer toegekend nadat alle UBO’s 
van de opgerichte entiteit zijn opgegeven. Het is voor de 
adviseur dan ook van belang voor oprichting alle UBO 
informatie beschikbaar te hebben zodat na oprichting de 
opgaaf bij KVK en het UBO-register kan plaatsvinden. Dit 
is vooral van belang bij de oprichting van kapitaalvennoot-
schappen in verband met eventuele persoonlijke aanspra-
kelijkheid die voortvloeit uit rechtshandelingen die worden 
aangegaan in de periode na oprichting, maar voor inschrij-
ving in het handelsregister.43

De notaris, advocaat of belastingadviseur die betrokken is 
bij andere transacties, zoals overnames, uitgifte van aande-
len, omzetting, juridische fusie of splitsing of andere vorm 
van reorganisatie moet zich realiseren dat dit ook een wijzi-
ging van een UBO tot gevolg kan hebben. Het ligt op de 
weg van de adviseur cliënt te wijzen op mogelijke UBO-re-
gistratieverplichtingen die voortvloeien uit de betrokken 

42 Zie ook A.b.D. kootstra, ‘De impact van het UbO-register op de praktijk’, 
WPNR 2020/7293, p. 556-568.

43 Art. 2:93 jo. 2:69 lid 2 en art. 2:203 jo. 2:180 lid 2 bW. Deze aansprakelijk-
heid voor bestuurders van een kapitaalvennootschap is een vergaande 
aansprakelijkheid die er op neerkomt dat de bestuurders hoofdelijk ver-
bonden zijn voor de nakoming van rechtshandelingen waarvoor de ven-
nootschap is verbonden. Indien bekrachtiging plaatsvindt na oprichting 
maar voor inschrijving in het handelsregister, heeft dat tot gevolg dat de 
bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn en blijven voor die oprichtings-
handelingen. Deze aansprakelijkheid kan niet worden opgeheven (ook 
niet na inschrijving van de vennootschap in het handelsregister).
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reorganisatie. Het is daarbij raadzaam met cliënt te overleg-
gen wie de analyse doet om de UBO’s vast te stellen en als 
een notaris opgaaf doet van de UBO wie verantwoordelijk 
is voor de juistheid van de analyse.

 Stappenplan UBO-register

Om de praktijk behulpzaam te zijn, bij de verplichtingen 
die voortvloeien uit de Handelsregisterwet en de Wwft, is 
hieronder een stappenplan opgesteld.
Stap 1: Wanneer moet een UBO worden vastgesteld.
Een UBO moet worden vastgesteld bij eerste opgaaf van 
inschrijving. Na oprichting moet een wijziging worden 
aangegeven (i) indien een UBO in een andere bandbreedte 
valt, (ii)  indien een UBO (mede) op een andere grondslag 
(bijv. van stemrecht naar economisch belang) UBO wordt, 
(iii) indien een UBO niet langer UBO is of (iv) indien een 
natuurlijk persoon UBO wordt.
Stap 2: Stel vast wie UBO is of wie UBO’s zijn.
Een UBO is altijd een natuurlijk persoon. Elke soort rechts-
persoon (kapitaalvennootschap, vereniging, stichting, 
personenvennootschap en andere) kent een eigen UBO-de-
finitie.44 Een entiteit heeft altijd ten minste één UBO maar 
kan meer UBO’s hebben. Indien op grond van de wettelijke 
criteria geen UBO vastgesteld kan worden, zijn alle statu-
tair bestuurders (van een rechtspersoon) of alle vennoten 
(niet zijnde de commanditair vennoten, bij een personen-
vennootschap) pseudo-UBO.45 Indien een statutair bestuur-
der een rechtspersoon is, zijn alle statutair bestuurders van 
die rechtspersoon pseudo-UBO.
Stap 3: Identificeer de UBO’s.
De vereisten voor identificatie volgen uit art.  3 en art.  8 
Wwft.
Stap 4: Verifieer de identiteit van de UBO’s.
Verificatie vindt plaats aan de hand van een origineel legi-
timatiebewijs.46

44 Zie voor de verschillende UbO definities art. 3 Uitvoeringsbesluit Wwft 
2018.

45 Art. 3 lid 6 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.
46 Art. 4 UrWwft.

Stap 5: Leg de UBO-gegevens vast en registreer in UBO-re-
gister.
Alle persoonsgegevens van de UBO moeten worden vast-
gelegd en geregistreerd in het UBO-register.47 De onderlig-
gende documentatie moet in het Nederlands of in het Engels 
worden aangeleverd. Een beëdigde vertaling is niet nodig.
Stap 6: Meld terug aan UBO-register als dat nodig is.
De terugmeldplicht is vanaf 1 december 2020 van toepas-
sing op Wwft-instellingen. Wwft-instellingen melden terug 
indien op basis van de wettelijke UBO-criteria de registratie 
in het UBO-register onjuist is. Om dit vast te stellen, vindt 
eerst overleg met de cliënt plaats. Let op: de terugmeld-
plicht is niet van toepassing indien melding gedaan is van 
een ongebruikelijke transactie.

Conclusie

Nederland zal de komende periode kennis maken met 
een nieuwe tool bij de identificatie van cliënten. Naast het 
opvragen van een uittreksel uit het handelsregister komt 
daar nu het opvragen van een UBO-uittreksel bij. Deze 
raadpleging is niet vrijblijvend nu aan Wwft-instellingen de 
verplichting tot terugmelding wordt opgelegd.

Dit artikel is afgesloten op 15 oktober 2020.
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