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UBO-REGISTRATIE

2. Uiteindelijk belanghebbende 
(UBO) in Europa
W.J.H. DE JONG EN B. SNIJDER-KUIPERS

 

Inleiding

Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is, kort gezegd, een 
natuurlijk persoon die zeggenschap heeft over een entiteit 
of gelden ontvangt van een entiteit. De natuurlijk persoon 
die zeggenschap heeft, kan immers (mede) bepalen waar 
het geld naartoe gaat. De UBO is de centrale definitie in 
de anti-witwaswetgeving, omdat entiteiten kunnen worden 
opgericht om de achterliggende natuurlijk persoon niet 
zichtbaar te laten zijn. Het is om die reden dat juridische 
entiteiten verplicht zijn hun UBO zichtbaar te maken. De 
invoering van het UBO-register in Nederland zal in het 
voorjaar van 2020 plaatsvinden (zie B. Snijder-Kuipers, 
‘Het UBO-register in 2020’, JBN 2019, nr. 28, p. 13-15).

Vanaf voorjaar 2020 (exacte datum is in januari 2020 
nog niet bekend) moeten alle nieuw ingeschreven privaat-
rechtelijke rechtspersonen en personenvennootschappen 
verplicht de UBO opgeven alvorens inschrijving in het 
handelsregister zal plaatsvinden en een handelsregister-
nummer kan worden toegekend. Bestaande privaatrechte-
lijke rechtspersonen en personenvennootschappen moeten 
hun UBO uiterlijk achttien maanden na inwerkingtreding 
van het UBO-register hebben ingeschreven.

UBO-register

Elke Europese lidstaat is verplicht een nationaal UBO-re-
gister in te stellen. In de meeste landen is dat UBO-register 
ondergebracht bij het register dat ook rechtspersonen regis-
treert, zoals het handelsregister in Nederland. Een inventa-
risatie is verricht naar de uitwerking van het UBO-begrip in 
het nationale recht en de wijze van implementatie van het 
UBO-register en het Trust-register. Elke Europese lidstaat 

is eveneens verplicht een separaat register voor Trusts en 
vergelijkbare juridische constructies in te richten. In Neder-
land wordt vooralsnog het fonds voor gemene rekening als 
‘vergelijkbare juridische constructie’ aangeduid.

Gekeken is in hoeverre sprake zou moeten zijn van een open-
baar UBO-register. Op grond van de Vierde anti-witwas-
richtlijn (Richtlijn EU 2015/849) hadden Europese lidsta-
ten de mogelijkheid het UBO-register openbaar te maken 
of beperkt open te stellen. Art. 30 lid 1 Vierde anti-wit-
wasrichtlijn luidt als volgt: ‘De lidstaten zorgen ervoor dat 
binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en 
andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actu-
ele informatie over wie hun uiteindelijk begunstigden zijn, 
inwinnen en bijhouden, waaronder detailgegevens over de 
door de uiteindelijk begunstigden gehouden economische 
belangen.’ Deze informatie moet volgens de Wet in elk 
geval beschikbaar zijn voor de bevoegde autoriteiten (zoals 
de FIU), de WWFT-instellingen en alle (rechts)personen 
of organisaties met een aantoonbaar legitiem belang. De 
volgende persoonsgegevens zijn dan beschikbaar: naam, 
geboortemaand en -jaar, nationaliteit en het land waarin de 
UBO zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft en tot slot de 
aard en omvang van het economische belang.

De Vijfde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2018/843) ver-
plicht alle lidstaten tot een openbaar UBO-register. Op dit 
moment zijn er twaalf Europese lidstaten met een openbaar 
register. De andere zestien Europese lidstaten hebben een 
UBO-register dat uitsluitend beschikbaar is voor WWFT-in-
stellingen en (rechts)personen met een openbaar belang.

Sinds 2017 hebben vrijwel alle Europese lidstaten een 
UBO-register ingesteld. Alleen Hongarije, Italië, Cyprus, 

De Europese anti-witwasrichtlijnen verplichten juridische entiteiten een ultimate beneficial owner (UBO) 
vast te stellen. Deze UBO moet, op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn en de Implementatiewet 
registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten 
(wetsvoorstel 35 179, de ‘Wet’) geregistreerd worden in een UBO-register dat elke lidstaat afzonderlijk 
moet inrichten. In het pre-advies The UBO in Europe is een overzicht opgenomen van de verschillende 
UBO-definities en UBO-registraties van elke lidstaat (B. Snijder-Kuipers, UBO in Europe. Definition and 
registration in European countries, Preadvies voor de Vereniging voor Financieel recht 2019, Deventer:  
Wolters Kluwer 2019). \ 
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Roemenië en Nederland hebben tot op heden geen UBO-re-
gister ingevoerd maar zullen dat in 2020 invoeren.

Opvallend is dat negen lidstaten, waaronder Nederland, 
geen Engelse versie beschikbaar hebben van de lokale 
anti-witwaswetgeving. Dat is opvallend te noemen nu 
witwassen en terrorismefinanciering een internationale 
aanpak behoeft. Het zou bevorderlijk zijn indien lidsta-
ten meer inzicht hebben in lokale nationale wetgeving, om 
bijvoorbeeld toezichthouders beter in staat te stellen in 
internationaal verband (gezamenlijk) op te treden.

UBO-criterium

Per juli 2019 hebben alle Europese lidstaten wel de 
Vierde Europese anti-witwas richtlijn ingevoerd. Kroatië 
heeft als enige lidstaat ook de Vijfde anti-witwas richt-
lijn al ingevoerd. In art. 3(6) Vierde anti-witwasrichtlijn 
is een UBO-grens bepaald, een natuurlijk persoon die ten 
minste 25% plus één aandeel houdt, kwalificeert als UBO. 
Lidstaten hebben de bevoegdheid een lager percentage als 
UBO-grens vast te stellen.

In de implementatie van deze richtlijnen hebben veruit de 
meeste lidstaten het percentage om als UBO gekwalificeerd 
te worden vastgesteld op meer dan 25%. Europese lidsta-
ten hebben de mogelijkheid om een lager percentage aan te 
houden. Bulgarije, Hongarije, Slowakije en Slovenië hebben 
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en dit percentage 
vastgesteld op exact 25%.

Nu niet in alle Europese lidstaten dezelfde UBO-defini-
ties worden gehanteerd, kan dat leiden tot onzekerheid en 
onduidelijkheid. In de toekomst wordt, op basis van Euro-
pese wetgeving, beoogd te komen tot één centraal Europees 
UBO-register. Het is dan van belang dat van een eenduidig 
UBO-begrip wordt uitgegaan om zowel mogelijk eenvor-
migheid tot stand te brengen. Dezelfde UBO-definitie in 
elke Europese lidstaat is daarbij een goed uitgangspunt.

Pseudo-UBO

Onder omstandigheden kan het voorkomen dat van 
een juridische entiteit geen UBO is vast te stellen. Iedere 
privaatrechtelijke rechtspersoon of personenvennootschap 
is nu wel verplicht om ten minste één UBO te hebben. Om 
dit probleem op te lossen, is besloten om een zogenaamde 
‘hoger leidinggevende’ aan te merken als UBO.  In Neder-
land is wettelijk vastgesteld (art. 3 lid 6 Ub Wft) dat één van 
de statutair bestuurders (van een privaatrechtelijke rechts-
persoon) of één van de beherend vennoten (van een perso-
nenvennootschap) als hoger leidinggevende aangemerkt 
moet worden. De rechtspersoon of personenvennootschap 
bepaalt zelf wie van de statutair bestuurders of beherend 
vennoten als pseudo-UBO wordt of worden aangemerkt. 
In de andere Europese lidstaten is de invulling van deze 
hoger leidinggevende als UBO niet wettelijk voorgeschre-

ven. In internationaal verband wordt meestal de CEO van 
de topvennootschap aangewezen als pseudo-UBO bij doch-
terondernemingen in diverse Europese lidstaten. Voordeel 
van deze aanpak is de overzichtelijkheid. In elke Europese 
lidstaat wordt dan dezelfde pseudo-UBO ingeschreven. Een 
nadeel kan zijn dat bij het defungeren van de pseudo-UBO 
de UBO-registraties in alle Europese lidstaten aangepast 
moeten worden.

Voor een trust geldt dat als UBO moet worden aangemerkt: 
de oprichter(s), de trustee(s), de protector(s), de begunstig-
de(n) en degene(n) die feitelijke zeggenschap uitoefent of 
uitoefenen. Elk van deze categorieën kan één of meer UBO’s 
opleveren. Anders dan bij de privaatrechtelijke rechtsperso-
nen en personenvennootschappen, geldt hier niet de terug-
valoptie van de pseudo-UBO. Ofwel, indien op basis van 
al deze categorieën geen UBO aangewezen kan worden, de 
trust blijft bestaan zonder UBO. Het lijkt erop dat de trust 
op dit moment de enige rechtsfiguur is die zonder UBO kan 
bestaan.

Vijfde anti-witwasrichtlijn en trust-register

De Vijfde anti-witwasrichtlijn zal in Nederland in begin 
2020 worden ingevoerd. De belangrijkste wijziging is dat 
de zogenaamde virtuele valuta  onder het toepassingsbereik 
van de Wv Wft gaan vallen. Virtuele valuta bevatten vier 
elementen. Het is (i) een digitale weergave van waarde, (ii) 
die niet wordt uitgegeven of gegarandeerd door een centrale 
bank of overheid en is niet noodzakelijk gekoppeld aan een 
wettelijk vastgestelde valuta, (iii) wordt door natuurlijke 
personen  of rechtspersonen aanvaard als ruilmiddel en (iv) 
kan elektronisch worden opgeslagen en verhandeld, zoals 
de Bitcoin.

Daarnaast zal vanaf halverwege 2020 een UBO-register 
voor trusts en fondsen voor gemene rekening worden inge-
steld. Op dit moment (december 2019) is er nog geen wets-
voorstel beschikbaar. Dat was wel aangekondigd voor het 
najaar van 2019.  Hoewel Nederland de rechtsfiguur ‘trust’ 
niet kent, is Nederland wel verplicht een trust-register in te 
stellen. Daarvoor zal een aanknopingspunt in Nederland 
moeten zijn gelegen om tot inschrijving van een trust in 
Nederland over te kunnen gaan.

Ook de inschrijving van een fonds voor gemene rekening 
lijkt niet eenvoudig. Een fonds voor gemene rekening is geen 
rechtspersoon en meestal ook geen personenvennootschap. 
Een fonds voor gemene rekening is een contract waar overi-
gens wel vanuit fiscale optiek rechtssubjectiviteit aan wordt 
toegekend. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het 
trust-register eruit komt te zien en door wie dat register 
gehouden gaat worden. Het lijkt voor de hand te liggen dat 
aansluiting gezocht zal worden bij het UBO-register (dat 
ook het UBO-register voor rechtspersonen en personenven-
nootschappen beheert) of wellicht de Belastingdienst (die 
inzicht heeft in de fondsen voor gemene rekening).
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In de toekomst zullen de verschillende registers van de 
Europese lidstaten gekoppeld worden tot een centraal 
UBO-register. Om dit Europese UBO-register succesvol 
te laten zijn, zal de UBO-definitie van alle lidstaten gelijk 
moeten zijn. Daarnaast zullen alle lidstaten de gegevens 
voor dit centrale register op een eenduidige wijze moeten 
administreren. Het is de bedoeling dat over drie jaar de 
koppeling van nationale UBO-registers gaat plaatsvinden. 
Onduidelijk is nog wie toegang zullen hebben tot dit Euro-
pese UBO-register nu de toegang tot de nationale registers 
van land tot land verschilt.

PEP

Naast het identificeren van UBO’s dienen notarissen, advo-
caten, belastingadviseurs, banken, verzekeraars en andere 
meldingsplichtige entiteiten ook oplettend te zijn met 
betrekking tot Politiek Prominente Personen (politically 
exposed person, PEP). Een PEP is een natuurlijk persoon 
die een prominente publieke functie heeft van algemeen 
belang. Voor een overzicht van de Nederlandse functies van 
een PEP wordt verwezen naar de website van de Belasting-
dienst. Indien de cliënt, de UBO of de pseudo-UBO een PEP 
is, zal verscherpt cliëntonderzoek en regelmatige Custo-
mer Due Dilligence moeten plaatsvinden, omdat bij deze 
personen wordt uitgegaan van een hoger risico op corrup-
tie en betrokkenheid bij witwassen. Ook nadat de PEP niet 
langer een prominente publieke functie bekleedt, moet de 
meldingsplichtige entiteit scherp blijven op potentiële risi-
co’s en maatregelen om deze risico’s te verkleinen. Tot een 
jaar na defungeren blijft een natuurlijk persoon namelijk 
nog een PEP.

In het algemeen dienen de voorschriften omtrent PEPs in de 
Vierde en Vijfde anti-witwasrichtlijn als preventieve voor-
zorgsmaatregel. De Vijfde anti-witwasrichtlijn bevat een 
verplichting voor alle lidstaten een lijst te publiceren met 
daarop alle publieke functies van de lidstaat die kwalifice-
ren als een prominente publieke functie.

Tot slot

Niet-Europese lidstaat-vennootschappen die binnen 
Europa opereren, hoeven geen UBO te registreren. Zij 
lijken (vooralsnog) de UBO-registratiedans te ontspringen. 
Hiermee missen de anti-witwasrichtlijnen effectiviteit, want 
ongewenste activiteiten blijven hierdoor mogelijk op Euro-
pees grondgebied buiten de ogen van de autoriteiten. Ook 
na samenvoeging van de verschillende UBO-registers van 
de lidstaten lijken deze niet-Europese entiteiten binnen de 
Europese Unie te kunnen blijven opereren zonder UBO-re-
gistratie.
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