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1 Inleiding

Rechtspersonen en andere juridische entiteiten worden
per 2020 verplicht hun uiteindelijk belanghebbenden
(UBO’s) te registreren in het Nederlandse handelsregister.
In de volksmond is voor dit fenomeen de term ‘UBO-re-
gister’ in omloop geraakt. Het UBO-register moet een
bijdrage leveren aan de bestrijding van witwassen en
terrorismefinanciering.
De wetsvoorstellen rondom het UBO-register hebben

bij menigeen kritiek geoogst. In eerdere artikelen in dit
tijdschrift werd al gewezen op een gebrek aan een gede-
gen afweging van privacy tegenover transparantie in de
relevante voorstellen.1 Inmiddels zijn met een in mei
bekendgemaakte internetconsultatie de fijne contouren
van het UBO-register geschetst door de Nederlandse re-
gering.2Deze contourenworden in dit artikel besproken.
In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de beperkte
mogelijkheden voor een UBO tot afscherming van per-
soonsgegevens in het UBO-register (zoals een naam en
woonstaat) voor het publiek. In vergelijking tot demoge-
lijkheden die de Europese regelgeving hiervoor biedt,
heeft de Nederlandse wetgever een keuze gemaakt die
de bescherming van persoonsgegevens van betrokken
UBO’s allesbehalve ten goede komt.

2 Hoofdlijnen UBO-register

2.1 Juridische basis

Rechtspersonen en andere juridische entiteiten worden
per 2020 verplicht hun uiteindelijk belanghebbenden
(UBO’s) te registreren in het Nederlandse handelsregister.
Een deel van de te registreren gegevens wordt daarmee

openbaar toegankelijk (zie tabel 1). In de volksmond is
voor dit fenomeen de term ‘UBO-register’ in omloop ge-
raakt. De contouren van het UBO-register zijn geschetst
in de Implementatiewet registratie uiteindelijk belang-
hebbenden van vennootschappen en andere juridische
entiteiten (Implementatiewet).3Nadere invulling aan de
registratieverplichting is door de regering gegeven in
een ambtelijk voorontwerp van het Implementatiebesluit
registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennoot-
schappen en andere juridische entiteiten (Implementa-
tiebesluit). Dit voorontwerp is op 20mei 2019 ter consul-
tatie aangeboden.4De consultatiefase is inmiddels geslo-
ten.

2.2 Praktisch

In praktische zin wordt in eerste instantie voorzien in
een separaat register van UBO’s dat wordt gekoppeld aan
het handelsregister. Als het project ‘Kern Gezond’ bij de
Kamer van Koophandel is afgerond, zal de UBO-informa-
tie integraal onderdeel gaan uitmaken van het handels-
register. De Kamer van Koophandel wordt daarmee ver-
werkingsverantwoordelijke met betrekking tot de per-
soonsgegevens in het UBO-register.

2.3 Wanneer moet de eerste registratie in het
UBO-register worden gedaan?

De UBO-registratie moet door de rechtspersonen en juri-
dische entiteiten die al zijn ingeschreven in het handels-
register binnen 18 maanden na inwerkingtreding van
de Implementatiewet zijn gedaan.5 Het UBO-register
moet op basis van de Vierde anti-witwasrichtlijn uiterlijk
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Artikel 1N Implementatiewet (toekomstig artikel 57 lid 3 Handelsregisterwet 2007).5

P&IAfl. 5 – oktober 2019188



op 10 januari 2020 – door middel van inwerkingtreding
van de Implementatiewet – zijn gerealiseerd.6

De termijn van 18 maanden geldt niet voor vennoot-
schappen en andere juridische entiteiten die na de inwer-
kingtreding van de Implementatiewet een eerste inschrij-
ving doen in het handelsregister.7 Zij moeten de informa-
tie direct verstrekken bij inschrijving in het handelsre-
gister.

2.4 Doel UBO-register

De Implementatiewet en het Implementatiebesluit vor-
men de implementatie van de (gewijzigde) Europese
Vierde anti-witwasrichtlijn (Vierde anti-witwasrichtlijn).8

Deze richtlijn heeft tot doel te voorkomen dat het finan-
ciële stelsel wordt gebruikt voor witwassen van geld of
terrorismefinanciering. De registratie van UBO-informa-
tie in het UBO-register moet in het licht van dit doel
worden gezien. Het is bekend dat personen die betrokken
zijn bij witwassen en terrorismefinanciering gebruikma-
ken van verhullende juridische structuren waarmee ze
hun identiteit verborgen kunnen houden.9 Het Neder-
landse UBO-register moet transparanter maken wie de
UBO’s zijn van vennootschappen en andere juridische
entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Het is bedoeld
om een bijdrage te leveren aan het bereiken van meer
transparantie over UBO’s van in Nederland opgerichte
vennootschappen en andere juridische entiteiten.10

Die transparantie is welkom bij bevoegde autoriteiten,
waaronder toezichthouders, opsporingsinstanties en het
Openbaar Ministerie (OM). De informatie uit het UBO-
register is eveneens bruikbaar voor het cliëntenonder-
zoek dat de zogenaamde poortwachters (zoals banken
en andere financiële instellingen) moeten verrichten op
basis van deWet ter voorkoming vanwitwassen en finan-
cieren van terrorisme (Wwft). Zij zouden met het UBO-
register beter geïnformeerd moeten kunnen besluiten
of zij zaken willen doen met de betreffende onderne-
ming. Binnen de groep van poortwachters bestaat even-
wel twijfel aan de toegevoegde waarde van het UBO-re-
gister voor het cliëntenonderzoek.11 De poortwachters
hebben slechts toegang tot openbare informatie (zie na-
der paragraaf 4 van dit artikel) en mogen hun cliënten-
onderzoek niet beperken tot informatie uit het UBO-re-
gister, maar hebben een eigen onderzoeksplicht.12 Tege-

lijkertijd zijn zij verplicht discrepanties die worden
aangetroffen tussen een gegeven omtrent een UBO in
het UBO-register en de informatie over die UBOwaarover
uit andere hoofde wordt beschikt temelden bij de Kamer
van Koophandel, hetgeen tot een toename van admini-
stratieve lasten leidt.13

Van de transparantie die het UBO-register met zich
meebrengt wordt voorts een algemene preventieve wer-
king tegen het opzetten en gebruiken van juridische
entiteiten om vermogen te verhullen beoogd. Publieke
toegang tot informatie over UBO’s zou tot slot ook meer
onderzoek van informatie door demaatschappijmogelijk
moeten maken, onder meer door de pers of maatschap-
pelijke organisaties.14 Hiermee levert het UBO-register,
volgens de wetgever, een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van de integriteit van het financiële stelsel
tegen het witwassen van geld en daarmee verband hou-
dende basisdelicten zoals corruptie, fiscale misdrijven
waaronder belastingontduiking en fraude, alsmede ter-
rorismefinanciering.15

2.5 Inhoud UBO-register

In tabel 1 is weergegeven voor welke entiteiten de regi-
stratieverplichting geldt, welke personen binnen die
entiteiten als UBOmoeten worden aangemerkt en welke
UBO-gegevens in het register moeten worden opgeno-
men.

De openbare gegevens uit het Nederlandse UBO-register
zullen toegankelijk worden voor de bevolking binnen
alle EU-lidstaten door middel van de koppeling tussen
EU-ondernemingsregisters die sinds juni 2017 bestaat
op basis van artikel 22 lid 1 Richtlijn (EU) 2017/1132 van
14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het ven-
nootschapsrecht.16, 17

Artikel 4 lid 1 Vierde anti-witwasrichtlijn.6
Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 2, p. 42.7
Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20mei 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

8

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, 5 juni 2015), zoals gewijzigd door 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, 19 juni 2018).
Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3, p. 9.9
Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3, p. 9.10
VNO-NCW/MKB Nederland, Position paper UBO-register, 20 mei 2019, p. 7.11
Artikel IIA Implementatiewet (toekomstig artikel 3 lid 15 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).12
Artikel IIB Implementatiewet (toekomstig artikel 10c lid 1 Wwft).13
Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3, p. 9-10.14
Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3, p. 9.15
Richtlijn (EU) 2017/1132 van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (PbEU 2017, L 169/46, 30 juni 2017).16
Artikel 30 lid 10 Vierde anti-witwasrichtlijn.17

189Afl. 5 – oktober 2019P&I

DE (BEPERKTE) MOGELIJKHEDEN TOT AFSCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET UBO-REGISTER



Tabel 1

Welke personen moeten bij deze entiteiten worden aangemerkt als
UBO?19

Voor welke entiteiten geldt de registra-
tieverplichting?18

Natuurlijke personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap
hebben over de vennootschap via:

Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

(i) direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of het
eigendomsbelang in de vennootschap (met inbegrip van het houden van
toonderaandelen); of

Naamloze vennootschap (niet zijnde
uitgevende instelling)

(ii) andere middelen, waaronder de voorwaarden voor consolidatie van
een jaarrekening, bedoeld in artikel 2:406 juncto artikel 2:24b en 2:24d
BW.

Europese naamloze vennootschap met
statutaire zetel in Nederland

Als op basis van (i) of (ii) geen UBO kan worden achterhaald of daarover
twijfel bestaat: de statutair bestuurder(s).

Europese coöperatieve vennootschapmet
statutaire zetel in Nederland

Natuurlijke personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap
hebben over de vennootschap via:

Maatschap

(i) direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang in de perso-
nenvennootschap; of

Commanditaire vennootschap

(ii) het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de
stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst

Vennootschap onder firma

die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap, of ter zake van deRederij
uitvoering van de overeenkomst anders dan door daden van beheer, voor
zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen
is voorgeschreven; of

Europees economisch samenwerkingsver-
band

(iii) het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de personen-
vennootschap

Als op basis van (i), (ii) of (iii) geen UBO kan worden achterhaald of daar-
over twijfel bestaat: de vennoten (niet zijnde een vennoot bij wijze van
geldschieting)

Natuurlijke personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap
hebben over de rechtspersoon via:

Vereniging (geen verplichting voor ver-
eniging zonder volledige rechtsbevoegd-
heid die geen onderneming drijft) (i) direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang in de

rechtspersoon; of
(ii) het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de
stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van
de rechtspersoon; of

Onderlinge waarborgmaatschappij

Coöperatie
(iii) het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de rechtsper-
soon.Stichting

Als op basis van (i), (ii) of (iii) geen UBO kan worden achterhaald of daar-
over twijfel bestaat: de statutair bestuurder(s).

 

Welke gegevens moeten over deze personen worden geregistreerd?20

Openbaar toegankelijk
Naam
Woonstaat (land)
Nationaliteit
Geboortemaand en geboortejaar
Aard en omvang van het UBO belang (in bandbreedtes)

Artikel 3 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.19
Artikel IIB Implementatiewet (toekomstig artikel 10a lid 2 Wwft).18
Artikel ID Implementatiewet (toekomstig artikel 15a Handelsregisterwet 2007).20

P&IAfl. 5 – oktober 2019190

DE (BEPERKTE) MOGELIJKHEDEN TOT AFSCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET UBO-REGISTER



Niet-openbaar toegankelijk
(Deze gegevens zijn toegankelijk voor bij wet bepaalde autoriteiten zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit
Financiële Markten (AFM), de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en de Financial Intelligence Unit
Nederland (FIU))21

Woonadres
Geboortedag, geboorteplaats en geboorteland
Burgerservicenummer
Buitenlands fiscaal identificatienummer (indien toegekend door de woonstaat van de UBO)
Afschrift van documentatie op grond waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd
Afschrift van documentatie waaruit aard en omvang van UBO belang blijken22

3 Bezwaren met het oog op de bescherming van
persoonsgegevens

Bij de totstandkoming van de Implementatiewet heeft
dewetgever een gegevensbeschermingseffectbeoordeling
uitgevoerd. Met behulp daarvan is de noodzaak van de
gegevensverwerking bekeken en zijn op gestructureerde
wijze de implicaties van het wetsvoorstel op gegevensbe-
scherming in kaart gebracht. Ook de Autoriteit Persoons-
gegevens (AP) heeft in de totstandkomingsfase naar het
wetsvoorstel gekeken. De AP informeerde de minister
in 2018 dat de Implementatiewet ‘haar geen aanleiding
geeft tot het maken van opmerkingen’.23

Toch zijn er vanuit privacyoogpunt vragen te stellen bij
het UBO-register. Zo is er kritiek op het ontbreken van
een duidelijk doel van de maatregelen in de Vierde anti-
witwasrichtlijn, waardoor naleving van het beginsel van
doelbinding onmogelijk is en waardoor ook de evenre-
digheid van de gegevensverwerking bepaald niet kan
worden beoordeeld.24 In een rondetafelbijeenkomst op
22 mei 2019 uitte ook de Autoriteit Persoonsgegevens
zorgen over de evenredigheid van het pakket antiwitwas-
maatregelen, waarvan het UBO-register onderdeel is, en
drong erop aan de evenredigheid bij de volgende evalua-
tie van de Vierde anti-witwasrichtlijn onder de loep te
nemen.25

Ook bestaan er zorgen over de wijze waarop burgers
en ngo’s die zich bezighoudenmet burgeropsporingmet
gegevens uit het UBO-register aan de slag kunnen gaan
en leeft de vraag of gegevenshandelaren de gegevens uit
het UBO-register mogen verwerken.26 Anderen hekelen
de beperkte aandacht die wordt besteed aan de situatie
van de UBO en pleiten ervoor diens informatiepositie te
verbeteren, door bijvoorbeeld de UBO te informeren als

diens persoonsgegevens worden geraadpleegd in het
UBO-register.27

Er is ook veel te zeggen over de beperkte mogelijkhe-
den tot afscherming van de gegevens in het UBO-regis-
ter,28 waarover hieronder meer.

4 Mogelijkheden tot afscherming openbare
gegevens

4.1 Openbare en niet-openbare gegevens

Met het UBO-register wordt informatie openbaar die op
ditmoment nog niet openbaar is. De (persoons)gegevens
die in tabel 1 zijn vermeld in de categorie ‘Openbaar
toegankelijk’ dienen op basis van de Vierde anti-witwas-
richtlijn openbaar toegankelijk te zijn.29 Zo kan ‘een-
ieder’ achterhalen wie de UBO is van een onderneming
en in welk land deze persoon woont. Het combineren
van de omvang van een economisch belang van de UBO
met gedeponeerde cijfers van een onderneming, kan in-
zicht geven in de financiële situatie van een persoon.
De gegevens die in tabel 1 zijn vermeld in de categorie

‘Niet-openbaar toegankelijk’ zijn onbeperkt toegankelijk
voor toezichthouders voor zover zij hun taken uitvoeren
op grond van de Wwft.30 Dit zijn bijvoorbeeld de FIU,
DNB en de AFM. Ook krijgen andere ‘bevoegde autoritei-
ten’, toegang, zoals de FIOD, de belastingdienst en het
OM.31 De gegevens worden aan deze autoriteiten ter be-
schikking gesteld omdat deze gegevens noodzakelijk zijn
voor hun werkzaamheden in het kader van opsporing
en vervolging van strafbare feiten en het houden van

Artikel 1B Implementatiewet (toekomstig artikel 51a Handelsregisterbesluit 2008) en artikel 30 lid 6 Vierde anti-witwasrichtlijn.21
Artikel IA Implementatiebesluit (toekomstig artikel 35b lid 2 Handelsregisterbesluit 2008).22
Bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 2.23
European Data Protection Supervisor, EDPS Opinion on a Commission Proposal amending Directive (EU) 2015/849 and Directive 2009/101/EC, Opinion
1/2017, 2 februari 2017.

24

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/rondetafelgesprek-ubo-register.25
E. Timmer, Consultatiedeelname consultatie Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische enti-
teiten, 1 juli 2019, p. 11 en E. Timmer, ‘De privacy van de uiteindelijk belanghebbende (II, slot)’, WPNR 2019, afl. 7231, p. 239.

26

VNO-NCW/MKB Nederland, Position paper UBO-register, 20 mei 2019, p. 7.27
Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht, Advies consultatie Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen
en andere juridische entiteiten, 1 juli 2019, p. 4 en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Commissie Wetsvoorstellen, Reactie van de

28

Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op de internetconsultatie Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belangheb-
benden van vennootschappen en andere juridische entiteiten, 28 juni 2019, p. 2.
Artikel 30 lid 5 Richtlijn (EU) 2018/843.29
Artikel IB Implementatiebesluit (toekomstig artikel 51a sub a Handelsregisterbesluit 2008).30
Artikel IB Implementatiebesluit (toekomstig artikel 51a sub b-e Handelsregisterbesluit 2008).31
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toezicht.32 De privacy van de betrokken UBO’s wordt
volgens de wetgever gewaarborgd door de geheimhou-
dingsplicht van de autoriteiten.33

Alleen de autoriteiten waaraan hiervoor wordt gerefe-
reerd kunnen de gegevens doorzoeken en rangschikken
op basis van namen van natuurlijke personen.34 Dit is
voor andere instellingen of personen niet mogelijk; zij
kunnen de gegevens uitsluitend doorzoeken op naam
van de entiteit en niet op basis van namen van natuurlij-
ke personen.35 In het kader van de totstandkoming van
de wet is overwogen om instellingen die onder de reik-
wijdte van de Wwft vallen, ook toegang te geven tot de
niet-openbaar toegankelijke gegevens. Hier is niet voor
gekozen, gelet op de grootte en diversiteit van deze groep
instellingen in combinatie met de bescherming van de
privacy van betrokken UBO’s. Toegang wordt door de
wetgever voor die gevallen niet proportioneel en noodza-
kelijk geacht.36

Overigens zijn de lidstaten in de keuzesmet betrekking
tot openbaarheid niet eensgezind; volgens een brief van
VNO-NCW wordt in Denemarken het volledige UBO-re-
gister zonder verdere beperkingen openbaar toegankelijk
gemaakt en zou in Frankrijk volledige toegang kunnen
worden verkregen door het indienen van een verzoek
bij de overheid.37

4.2 Beperkte mogelijkheden tot afscherming van openbare
gegevens

Ter bescherming van de privacy van UBO’s is het als UBO
op basis van het Implementatiebesluit (dat op het mo-
ment van schrijven van dit artikel nog een ambtelijk
voorontwerp is)mogelijk een verzoek te doen om afscher-
ming van de openbare gegevens voor het algemene pu-
bliek. Dit verzoekmoet worden gedaan bij de Kamer van
Koophandel. Een verzoek wordt volgens het Implemen-
tatiebesluit alleen toegekend als de UBO een persoon is
voor wie de politie persoonsbeveiliging verzorgt, voor
minderjarigen en personen die onder curatele staan.38

Aard en omvang van het UBO-belang worden nooit afge-
schermd, omdat dit volgens de wetgever geen gegeven
betreft dat direct herleidbaar is tot een natuurlijke per-
soon, maar wel de kern vormt van het UBO-begrip.39

Het recht op beperking van de verwerking en het recht
van bezwaar zijn (net als het recht op inzage, rectificatie
en de kennisgevingsplicht inzake rectificatie, wissing of
beperking van de verwerking) niet van toepassing op een

bij wet ingesteld openbaar register, indien bij of krach-
tens die wet een bijzondere procedure voor de verbete-
ring, aanvulling, verwijdering of afscherming van gege-
vens is geregeld.40 Het handelsregister is een dergelijk
bij wet ingesteld openbaar register dat in de Handelsre-
gisterwet 2007 een bijzondere procedure voor de verbe-
tering, aanvulling, verwijdering of afscherming van ge-
gevens kent. Om die reden kunnen voornoemde rechten
ook niet worden uitgeoefend met betrekking tot de re-
gistratie van UBO-informatie, aangezien die informatie
ook onder het regime van de Handelsregisterwet 2007
wordt gebracht.41

Het besluit van de Kamer van Koophandel op het verzoek
van een UBO kwalificeert als een besluit waartegen be-
zwaar en beroep openstaat.42 Vanaf het moment dat een
verzoekwordt gedaanworden de gegevens afgeschermd.
Deze afscherming duurt tot dat het besluit tot afwijzing
van het verzoek onherroepelijk is of tot vijf jaar na de
datum van toekenning.43 In het geval dat het verzoek
wordt toegekend op basis van de handelingsonbekwaam-
heid van de UBO wordt het verzoek toegekend tot het
moment dat de leeftijd van achttien jaar is bereikt of de
dag dat de UBO niet meer onder curatele staat.44

4.3 Afschermingsmogelijkheden beperkter dan
mogelijkheden genoemd in Vierde anti-witwasrichtlijn

De situaties waarin een persoon in aanmerking kan ko-
men voor afscherming van gegevens op basis van het
Implementatiebesluit zijn beperkter in verhouding tot
de situaties die zijn genoemd in de Vierde anti-witwas-
richtlijn.
De Vierde anti-witwasrichtlijn bepaalt het volgende:

‘In uitzonderlijke, in nationaal recht vast te stellen om-
standigheden kunnen de lidstaten, indien (…) toegang
de uiteindelijk begunstigde blootstelt aan een onevenre-
dig risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage,
afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie of indien de
uiteindelijk begunstigde minderjarig of anderszins han-
delingsonbekwaam is, per geval voorzien in een uitzon-
dering 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 bestuur-
lijke toetsing van het besluit over de uitzondering en op
een doeltreffende voorziening in rechte wordt gegaran-

Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3, p. 27.32
Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3, p. 27.33
Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3, p. 28.34
Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3, p. 28.35
Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3, p. 15.36
VNO-NCW/MKB Nederland, Position paper UBO-register, 20 mei 2019, p. 7.37
Artikel IB Implementatiebesluit (toekomstig artikel 51b Handelsregisterbesluit 2008).38
Artikel IB Implementatiebesluit (toekomstig artikel 51b lid 1 Handelsregisterbesluit 2008) en Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3, p. 28.39
Artikel 47 lid 1 en 2 Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.40
Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3, p. 28.41
Implementatiebesluit, NvT, p. 9.42
Artikel IB Implementatiebesluit (toekomstig artikel 51b lid 3 sub a en b Handelsregisterbesluit 2008).43
Artikel IB Implementatiebesluit (toekomstig artikel 51b lid 3 sub c Handelsregisterbesluit 2008).44
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deerd. Een lidstaat die uitzonderingen heeft verleend,
publiceert jaarlijkse statistische gegevens over het aantal
uitzonderingen die zijn verleend enmet welke redenen,
en brengt aan de Commissie verslag uit over deze gege-
vens.’45

In de considerans van de Vierde anti-witwasrichtlijn is
in dit verband overwogen:

‘Teneinde voor een evenredige en evenwichtige benade-
ring te zorgen en het recht op een privéleven en op de
bescherming van persoonsgegevens te waarborgen,moet
het voor de lidstaten bovendienmogelijk zijn te voorzien
in uitzonderingen op de openbaarmaking van informatie
over uiteindelijk begunstigden, via de registers, en op
de toegang tot zulke informatie, welke uitzonderingen
gelden in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer die
informatie de uiteindelijk begunstigde zou blootstellen
aan een onevenredig risico van fraude, ontvoering,
chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie.
(…)’46

Kortom, met het oog op de bescherming van persoons-
gegevens en het recht op een privéleven,mogen lidstaten
op basis van de Vierde anti-witwasrichtlijn in uitzonder-
lijke omstandigheden en per individueel geval voorzien
in afscherming van de openbaar toegankelijke UBO-in-
formatie, indien de UBO door het openbaar beschikbaar
maken van diens gegevens wordt blootgesteld aan de
genoemde risico’s.
In dememorie van toelichting bij de Implementatiewet

heeft de Nederlandse wetgever aangekondigd van deze
lidstaatoptie gebruik te willen maken en dit nader uit
te zullen werken in het Handelsregisterbesluit 2008.47

Dat is gebeurd met het Implementatiebesluit. In de toe-
lichting op het Implementatiebesluit merkt de wetgever
op dat een besluit van de Kamer van Koophandel in
reactie op een verzoek tot afscherming twee gronden
voor afscherming kent: te weten ‘1) blootstelling aan
een onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering
e.d.; en 2) minderjarigheid of handelingsonbekwaam-
heid’. Vervolgens vaart de wetgever een praktische koers:

‘De Kamer zal een feitelijke controle doen en geen inhou-
delijke afwegingmaken. Bij de eerste afschermingsgrond
betreft het op grond van de richtlijn blootstelling aan
een onevenredig risico. Ter invulling hiervan is aangeslo-
ten bij de personen die de overheid op grond van de Po-
litiewet 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.’

Hiermee kiest de wetgever ervoor de situaties waarin
een persoon in aanmerking kan komen voor afscherming
ernstig te beperken in verhouding tot de situaties die
zijn genoemd in de Vierde anti-witwasrichtlijn.
De circulaire waarnaar in het Implementatiebesluit

wordt verwezen is per 1 juli 2019 vervangen door de
Circulairemet betrekking tot de bewaking en beveiliging
van personen, objecten en diensten 2019 (Circulaire).48

Of een persoon in aanmerking komt voor veiligheids-
maatregelen op basis van de Circulaire wordt bepaald
aan de hand van een beoordeling van de risico’s op
schending van de fysieke integriteit van een persoon.49

Als sprake is van een onaanvaardbaar risico worden
maatregelen genomen omhet risico tot een geaccepteerd
niveau terug te dringen.50 Persoonsbeveiliging wordt
daarbij beschouwd als een zwaremaatregel (denk bijvoor-
beeld aan GeertWilders). Een lichtemaatregel is bijvoor-
beeld extra toezicht.51 Uitgangspunt van de Circulaire is
dat personen zelf verantwoordelijk zijn voor hun veilig-
heid. De overheid neemt slechts aanvullendemaatregelen
als een persoon of organisatie waar een persoon deel van
uitmaakt op eigen kracht geen weerstand kan bieden
tegen de dreiging of het risico.52Op de eigen verantwoor-
delijkheid wordt door de regering nadruk gelegd, mede
omdat binnen de zware georganiseerde criminaliteit
steeds meer beroep wordt gedaan op (de beperkte capa-
citeit van) het stelsel van persoonsbeveiliging op basis
van de Circulaire.53

In de richtlijn worden ook ‘een onevenredig risico’ en
‘pesterijen of intimidatie’ als uitzonderingssituaties ge-
noemd. Een risico op pesterijen zal in de regel niet zo
snel tot persoonsbeveiliging leiden. Ook in de situatie
dat een persoon zelf voorziet in particuliere beveiliging
kan het zijn dat geen aanspraak op persoonsbeveiliging
kanworden gemaakt. Daarmee zou dan ook geen afscher-
ming van UBO-informatiemogelijk zijn, terwijl het risico
voor de fysieke integriteit in de basis niet minder is.
Om voor een evenredige en evenwichtige benadering

te zorgen en het recht op een privéleven en op de bescher-
ming van persoonsgegevens te waarborgen, lijkt de
praktische insteek die de Nederlandse wetgever heeft

Artikel 30 lid 9 Richtlijn (EU) 2018/843.45
Overweging 36 Richtlijn (EU) 2018/843.46
Kamerstukken II 2018/19, 35179, nr. 3, p. 28.47
Circulaire bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten 2019, Stcrt. 2019, 39608.48
Circulaire 2019, par. 1.49
Circulaire 2019, par. 3.1.2.50
Circulaire 2019, par. 2.1.51
Circulaire 2019, par. 2.1.52
Minister van Justitie en Veiligheid, Brief naar aanleiding van het debat over de strijd tegen het Liquidatiegeweld, 5 juni 2018, kenmerk
2283261.
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gekozen onvoldoende ruimte te laten voor een toetsing
van de individuele situaties van betrokken UBO’s.

5 Afsluiting

De wetgever lijkt in het Implementatiebesluit op twee
gedachten te hinken. In de toelichting op het Implemen-
tatiebesluit haalt de wetgever immers nog de uitzonde-
ringssituaties aan uit de Vierde anti-witwasrichtlijn (‘Dit
besluit kent twee gronden voor afscherming: 1) blootstel-
ling aan een onevenredig risico, een risico op fraude,
ontvoering, e.d.; en 2) minderjarigheid of handelingson-
bekwaamheid.’).54De praktische invulling die vervolgens
is gekozen sluit hier echter niet bij aan. Om voor een
evenredige en evenwichtige benadering te zorgen en het
recht op een privéleven en op de bescherming van per-
soonsgegevens te waarborgen, lijkt deze praktische in-
steek onvoldoende ruimte te laten voor een toetsing van
de individuele situaties van betrokken UBO’s.

Implementatiebesluit, NvT, p. 9.54
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