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Het UBO-reg¡ster in aantocht: contouren en
ontwikkelingen op Europees niveau
Affaires als de Panama Papers en de reeks
van terroristische aanslagen onderstrepen
volgens de autoriteiten de noodzaak voor een
aanpak van belastingontduiking, witwassen en
terrorismefinanciering op multilateraal niveau.
Op 20 mei 2015 is de Europese richtlijnl ter
voorkoming van het gebruik van het financiêle
stelsel voor witwassen en financieren van ter-
rorisme aangenomen. De richtlijn is de vierde
richtlijn waarmee op Europees niveau wordt
beoogd witwassen en terrorismefinanciering te
bestrijden (Vierde anti-witwasrichtlijn). De
Vierde anti-witwasrichtlijn vervangt de derde
anti-witwasrichtlijn en vult het bestaande
instrumentarium op dit terreín verder aan.
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de situatie en vastlegging van de feiten - bij
voorkeur vooraf - is dan ook noodzakelijk om
tot een optimaal resultaat te komen.

De richtlijn verplicht lidstaten ook om een
centraal register waarin informatie over uitein-
delijk belanghebbenden wordt vastgelegd
(UBO-register) in te richten. Accurate en actuele
informatie over uiteindelijk belanghebbenden
wordt door autoriteiten gezien als een belang-
rijke factor bij het opsporen van criminelen.
Criminelen kunnen immers hun identiteit
achter vennootschappen en andere juridische
entiteiten verbergen. Door UBO-informatie
meer transparant te maken, kan volgens de
autoriteiten misbruik van vennootschappen en
andere entiteiten beter worden tegen gegaan.
De Vierde anti-witwasrichtlijn verpl icht daarom
alle EU-lidstaten uiterlijk op 26 juni 2017 een
UBO-register in te stellen. De Vierde anti,wit-
wasrichtlijn bevat de hoofdlijnen van de vereis-
ten waaraan het UBO-register moet voldoen.
Het UBO-register wordt door velen gezien als
een vergaande inbreuk op privacy. De vraag is
ook gerezen wat daadwerkelijk de bijdrage van
dit register zal zijn aan de aanpak van fraude.
Malafide partijen zullen wegen vinden het
UBO-register te omzeilen. Twijfelachtig is of
autoriteiten wel in staat zijn hier achter te
komen. Kortom, werkt het UBO-register niet
juist averechts en tast dlt niet juist de privacy
aan van bonafide partijen? Het voorstel heeft
dan ook nogal wat stof doen opwaaien. Nadat
deze richtlijn is aangenomen, zijn er nog een
aantal substantiële wijzigingen voorgesteld
door de Europese Commissie (EC). Deze zijn, tot
op heden, nog in behandeling.
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Noten:
1 HR 25 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:447723, BNB

1996t376.
2 HR 29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:8Q2830, BNB 2011/

186, r.o. 3.4.
3 HR 2 december 1998, ECLI:NL:HR:1998:442609. BNB

1999t22.
4 De periode waarbinnen een werknemer maximaal 183

dagen in het werkland mag verblijven kan * afhankelijk
van het belastingverdrag - ook een kalenderjaar zijn of
een twãâlfmaandsperiode die in het belastingjaar aan-
vangt of e¡nd¡gt.

17-0046

Desondanks staat wel vast dat UBo-registers
in de lidstaten op korte termijn zullen worden
ingevoerd. ln veel lidstaten is nog niet bekend
hoe de implementatie er definitief uit zal
komen te zien. Nu de implementatiedatum
van 26 juni 2017 nadert, is het desalniettemin
hoog tijd om hier als professional op voor-
bereid te zijn. Dit artikel bespreekt de (in-
houdelijke) eisen die de Vierde anti-witwas-
richtlijn stelt aan de lidstaten met betrekking
tot het UBO-register. Daaruit kan worden
afgeleid hoe dit UBO-register er op hoofdlijnen
uit komt te zien. Daarna worden de (aan-
gekondigde) wijzigingen besproken, waarna
wij een vooruitblik geven en afsluiten met een
samenvatting en een paar praktische tips.

Dit a¡tikel maakt deel u¡t van een tweeluik.
ln dit eerste artikel wordt op hoofdlijnen
een overzicht gegeven van de regelgeving en
ontwikkelingen op Europees niveau met
betrekking tot het UBo-register. ln een
volgend artikel zal worden ingegaan op
de nationale implementatiewetsvoorstellen in
België. Duitsland en Nederland. Besproken
wordt hoe de UBO-registers er in deze lidstaten
concreet uit komen te zien.

Vierde anti-witwasrichtlijn: contouren
UBO-register

Het begrip UBO
De Vierde anti-witwasrichtlijn bevat een
nieuwe definitie van de ultimate benificial
owner (UBO). De definitie van UBO komt, voor
zover hier van belang, als volgt te luiden:
"Elke natuurlijke perso(o)n(en) die de uit-
eindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggen-
schap heeft (hebben) over de cliënt (...)."'? Het
gaat dus, kort gezegd, om de natuurlijk
persoon die, al dan niet achter de schermen,
bij een onderneming of rechtspersoon aan de
touwtjes trekt. Hiervan is ten minste sprake in
de volgende gevallen3:

a) ln het geval van vennootschapsrechtelijke
entite¡ten: degenen die, kort samengevat,
meer dan 25% (economisch) eigenaar is.
Lidstaten zijn bevoegd om een lager per-
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centage te hanteren. lndien geen UBO kan
worden achterhaaldibestaat zal het hoger
leidinggevend als UBO worden aangemerkt.

b) ln het geval van trusts: de oprichter.
de trustees, de eventuele protector, de
begunstigden en/of elke andere persoon
die uiteindelijk zeggenschap over de trust
uitoefent.

c) ln het geval van entiteiten/juridische con-
structies vergelijkbaar met trusts: degenen
die een vergelijkbare rol hebben als de
personen genoemd onder b.

Vereisten UBO-register neergelegd in de
V i e r d e a nti -w i twas r i chtl i j n
De Vierde anti-witwasrichtlijn bevat verder de
verplichting om het UBO-register in te stellen
en legt een aantal eisen vast waaraan dit
UBO-register minimaal moet voldoen. De
verdere uitwerking dient op nationaal niveau
te worden bepaald. De Vierde anti-witwas-
richtlijn kent twee regimes met betrekking tot
de UBO's van: (i) vennootschappen en andere
juridische entiteiten (art. 30) en (ii) express
trusts en andere soorten juridische construc-
ties met een soortgelijke structuur en functie
als trusts (art. 31).

Regime met betrekking tot UBO'svan vennoot-
schappen
De Vierde anti-witwasrichtlijn bepaalt dat de
lidstaten ervoor zorgen dat binnen hun grond-
gebied opgerichte vennootschappen en
andere juridische entiteiten toereikende.
accurate en actuele informatie over wie hun
UBO's zijn, inwinnen en bijhouden, waaronder
detailgegevens over de door de uiteindelijk
begunstigden gehouden economische belan-
gen. Deze gegevens worden opgenomen in
het UBO-register. De lidstaten kunnen daarbij
kiezen voor een openbaar register of een
beperkt toegankelijk UBO-register. ln dat
laatste geval moet de mogelijkheid van
toegang voor in ieder geval drie categoríeên
gebruikers bestaan: (a) bevoegde autor¡teiten,
zoals in Nederland de FIU-NLa, zonder enige
beperking; (b) meldingsplichtige instellingen
in het kader van hun cliëntenonderzoeks en
(c) alle personen of organisaties die een legi-
tiem belang6 kunnen aantonen. De lidstaten
kunnen van geval tot geval bepalen dat er een
uitzondering op de toegang van meldings-
plichtige entiteiten en anderen met legitiem
belang wordt gemaakt vanwege risico's op
fraude, ontvoering, chantage, geweld of
intimidatie (kidnap-beperking van toegang).

Regime met betrekking tot trusts
De lidstaten moeten er voor zorgen dat
trustees van een express trust die door hun
recht worden beheerst toereikende, accurate
en actuele informatie over de UBO's inwinnen
en bijhouden. De lidstaten moeten ook met
betrekking tot trusts een UBO-register instel-
len. waarin deze informatie wordt vastgelegd.
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Dit register is niet openbaar en er bestaat voor
lidstaten geen keuze hiervan af te wijken. Dit
register moet toegankelijk zijn voor F¡nanc¡èle
lnlichtingen Eenheden (FlE's) ook wel Financial
lntelligence Units (FlU's) en kan toegankelijk
zijn voor meldingsplichtige ent¡te¡ten. De
mogelijkheid van toegang door anderen met
een legitiem belang bestaat niet. De
kidnap-uitzondering geldt niet.

Het UBO-register is van toepassing op trusts,
opgericht binnen de landsgrenzen van de
EU-lidstaten. Daar zit voor Nederland dan
toch wel een bijzonderheid in, omdat bijvoor-
beeld bepaalde trusts (bijvoorbeeld in
Curaçao) niet in Nederland en dus niet in de
EU zijn opgericht. ln een strikte interpretatie
van de Vierde anti-witwasrichtlijn zou je dus
kunnen stellen dat zij niet in het Nederlandse
centrale register moeten worden opgenomen.
Hetzelfde geldt voor vennootschappen die
buiten de EU zijn opgericht maar toch in
Nederland of in België bepaalde activiteiten
doen. Maar let op. de Vierde anti-witwasricht-
lijn voorzìet enkel in minimumstandaarden.
lidstaten kunnen verder gaan bij omzetting.
Dit wordt in de toekomst mogelijk anders (zie
ook hierna).

Privacy en rechtsbescherming
Uit het voorgaande blijkt wel dat het UBO-
register een grote inbreuk vormt op de privacy
van aandeelhouders en andere belang-
hebbenden bij vennootschappen en andere
entiteiten. Des te opmerkelijker is het dat de
Vierde anti-witwasrichtlijn zelf geen concrete
uitwerking bevat van de bescherming van
privacy en de rechtsbescherming. Het lijkt
immers van belang dat er tussen de lidstaten
een level playing field is op dit terrein. Dit is

naar mijn mening zelfs een randvoorwaarde
gelet op het beoogde doel van het UBO-
register. Niettemin is dit is dit in belangrijke
mate overgelaten aan de lidstaten, waarbij
uiteraard wel geldt dat privacywaarborgen
grotendeels op Europees niveau zijn geregeld.
ln een volgend artikel zullen we ingaan op de
wijze waarop op nationaal niveau de privacy is

gewaarborgd en de rechtsbescherming is

geregeld.

Voorgestelde wijzigingen UBO-register op
Europees niveau

Tijdens de implementatieperiode zijn de
Panama Papers gepubliceerd en vonden er
opnieuw terroristische aanslagen plaatsen. De
EC heeft naar aanleiding daarvan diverse
aanscherpingen van de Vierde anti-witwas-
richtlijn voorgesteld. Deze zijn ook van in-
vloed op het UBO-register. Hierna bespreek ik
deze voorstellen:

Mededeling EC met Roadmap naar aan-
leiding van Panama Papers, COM (2016) 451;



Nummer 4
24 april 2A17

Voorstel EC tot wijziging vierde anti-
witwasrichtlijn en de richtlijn vennoot-
schapsrecht, coM (2016) 450 (hierna 'de
Wijzig in gsrichtlijn')?; en
Voorstel EC tot w¡jziging richtlijn adminis-
trat¡eve samenwerking op het gebied van
belastingen, COM (2016) 4528.

Voorstel Roadmap naar aanleìding van de
Panama Paperss
De "Panama Papers" hebben volgens de
EC aangetoond dat een gebrek aan trans-
parantie over de uiteindelijke begunstigden
witwassen, corruptie en belastingontduiking
in de hand kan werken. De internationale
aanpak van belastingontwijking en -ont,
duiking en de aanpak van witwassen en
terrorismef inanciering moeten elkaar nog
beter aanvullen en aan elkaar worden gekop-
peld. De EC heeft op 5 juli 2016 de zogeheten
Roadmap naar aanleiding van de Panama
Papers gepubliceerd. De daarin voorgestelde
maatregelen kunnen als volgt worden samen-
gevat;

1. Wijzigingen van de Vierde anti-witwas-
richtlijn en de administratieve samen-
werkingsrichtlijn ter bevordering van de
transparantie over UBO's;

2. Automatische uitwisseling van gegevens
over UBO's tussen de belastingautoriteiten;

3. Verbetering van toezicht op (financiêle)
tussenpersonen en adviseurs die agressieve
fiscale planning mogelijk maken;

4. Het opstellen van een lijst van non-
coôperatieve jurisdicties ter bevorde-
ring van strengere, wereldwijd geldende
normen inzake goed fiscaal bestuur;

5. Verbeterde bescherming klokkenluiders.

Voorstellen 1 en 2 zijn van invloed op het
UBO-register. Hierna bespreek ik de stappen
die zijn gezet met betrekking tot voorstel 1.
Voorstel 2 is nog niet concreet uitgewerkt en
komt daarom hierna niet aan bod.lo

Aa nsche rp i n g va n d e Vi e rd e a nti-witwasri chtl ij n
Naar aanleiding van de "Panama Papers"
heeft de EC op 5 juli 2016 voorgesteld de
Vierde anti-witwasrichtlijn op diverse punten
aan te scherpen. Het betreft onder meer de
volgende wijzigingenll:

1. Aanpassing definitie UBO. Verlaging van
de indicatieve drempel voor uite¡ndel¡jk
gerechtigdeid naar 10Yo: privépersonen met
een aandelenbelang vanaf lOVo in een be-
leggingsentiteit (passieve niet-f inanciële en-
titeit) zullen als UBO worden aangemerkt.12

2. Verplichte openbaarheid van het UBO-
register.l3 De lidstaten worden verplicht
gegevens met betreffende ondernemin-
gen en zakelijke trusts (met winstoog-
merk) openbaar te maken. Met betrekking
tot gegevens ter zake van andere trusts
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is toegang beperkt tot degenen die een
rechtmatig belang hebben.

3. Koppeling van de Europese UBO-registers.la
Voorgesteld wordt om de UBO-registers
van de verschillende lidstaten aan elkaar te
koppelen.

4. Daarnaast voorziet de Wijzigingsrichtlijn
tot het instellen van een centraal register
met informatie over bankrekeninghouders
of een soortgelijk mechanisme.ls

Op 19 december 2016 heeft de Raad van
Europa zijnstandpunt bepaald met betrekking
tot dit voorstelr6 en op 9 maart 201717 heeft
het Europees Parlement (EP) zijn mening
gegeven met betrekking tot het wijzigings-
voorstel. Het EP ondersteunt de hierboven
genoemde aanscherpingen en heeft nog een
aantal verdergaande aanpassingen voor-
gesteld, zoals (ad 1) verlaging drempel naar
'10% voor alle vennootschappen en (ad 2)
openbaarheid van het register voor alle
vennootschappen. entiteiten en trusts. Verder
stelt het EP voor om de kidnap-beperking
van de toegang (doorlopend) te toetsen.
Verder wordt voorgesteld dat vennootschaps-
rechtelijke en andere juridische entiteiten die
statutair buiten hun grondgebied zijn geves-
tigd bij het houden van een bankrekening in
de lidstaat en/of bij bepaalde transacties
c.q. activ¡te¡ten in de lidstaat. ook gegevens
over de UBO's in het UBO-register van
die lidstaat moeten worden opgenomen
(anikel 30, lid 1Obis nieuw). Er geldt daarnaast
een zogeheten terugmeldpl¡cht indien meld-
plichtige instellingen of FIU's constateren dat
hun informatie over de UBO's afwijkt van de
gegevens die daaromtrent zijn opgenomen in
het UBO-register (artikel 30, lid 4 nieuw). Het
is onzeker of en wanneer deze wijzingen
precies worden doorgevoerd.

Aa n p assi n g E u ro pese B ij sta ndsri chtl ij n : toeg a n g
tot anti-witwas inlichtingen door belasting-
autoriteiten
Anders ligt dat voor de voorgestelde aanpas-
sing van de Bijstandsrichtlijn. Aan het voorstel
om de Europese richtlijn op het gebied van
administratieve samenwerking aan te passen
is namelijk inmiddels uitvoering gegeven.
Op 6 december 2016 is Richtlijn (EU) 201612258
tot wijziging van de Richtlijn 201111618U wat
betreft toegang tot anti-witwasinlichtingen
door belastingautoriteiten goedgekeurd.ls
Op basis van de Richtlijn 2O11116lEU (Bijstands-
richtlijn)f is met ingang vanaf 1 januari 2016
automatische uitwisseling van rekening-
gegevens ingevoerd: inlichtingen over reke-
ninghouders worden gerapporteerd aan de
lidstaat waar de rekeninghouder ingezetene
is. Wanneer een rekening wordt gehouden via
een intermediaire structuur, zullen financiële
instellingen daar doorheen moeten kijken en
de UBO moeten ìdentificeren en vastleggen.
Om hierop effectief toezicht te kunnen
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houden moeten de belastingautor¡teiten toe-
9an9 hebben tot AML-inlichtingen (zie
opsomming hierna). Þit laatste is geregeld in
de richtlijn van 6 december 2016. Op grond
daarvan zullen de lidstaten ervoor moeten
zorgen dat de belastingautoriteiten toegang
krijgen tot de volgende Anti-Money Launde-
ring (AM L)-in I ichtin gen:

. lnformatie die meldingsplichtige instel-
lingen, vallend binnen de reikwijdte van de
vierde anti-witwasrichtlijn, verzamelen en
bewaren uit hoofde van het cliëntenonder-
zoek;

. lnformatie die vennootschappen, andere
juridische ent¡teiten, trusts en soortgelijke
juridische constructies verzamelen en
bewaren over hun uiteindelijke belang-
hebbenden;

. lnformatie in het UBO-register ten aanzien
van vennootschappen, juridische entitei-
ten, trusts en soortgelijke juridische con-
structies;

¡ lnformatie in het centraal register voor
bankrekeninghouders of een soortgelijk
mechanisme.

De gegevens waar de belastingautoriteiten
toegang toe krijgen zijn niet alleen van belang
voor juiste uitwisseling van rekening gegevens
maar kunnen ook worden gebruikt voor
andere vormen van uitwisseling van inlichtin-
gen waarin in de Bijstandsrichtlijn is voorzien.
De richtlijn moet worden geïmplementeerd
door de lidstaten uiterlijk 31 december 2017
en wordt toegepast met ingang van
'l januari 2018.

Vooruitbli k; nationale implementatie\ retsvoor-
stellen en centraal aandeelhoudersregister

Naar verwachting zullen de lidstaten, gezien de
implementatiedatum van 26 juni 2017, nu eerst
de Vierde anti-witwasrichtlijn implementeren
en pas daarna de wijzigingen die nu in
behandeling zijn. lnmiddels zijn er in Belgiër0,
Duitsland2l en Nederland22 (consultatie)wets-
voorstellen gepubliceerd die ertoe dienen het
UBO-register in te voeren. Voor wat betreft de
Nederlandse context, is daarnaast relevant dat
begin 2017 het wetsvoorstel Wet centraal aan-
deelhoudersregister is ingediend.23 Tussen het
UBO-register en het centraal aandeelhouders-
register bestaat een grote samenhang. Het
centraal aandeelhoudersregister heeft als doel-
stellìng het centraal, digitaal (elektronisch) en
gestructureerd verzamelen en ontsluiten van
informatie over aandelen en aandeelhouders.
vruchtgebruikers en pandhouders van besloten
en niet-beursgenoteerde naamloze vennoot-
schappen voor de belastingdienst en andere,
aangewezen publieke diensten ten behoeve
van de uitvoering van hun wettelijke taken op
het gebied van controle. toez¡cht, handhaving
en opsporing. voor notarissen ten behoeve van
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de uitvoering van hun wettelijke taken in het
rechtsverkeer en voor aangewezen Wwft-
instellingen ten behoeve van de uítvoering van
hun Wwft-verplichtingen tot cliëntenonder-
zoek.2a Het centraal aandeelhoudersregister
heeft echter alleen betrekking op besloten en
niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap-
pen. ln het centraal aandeelhoudersregister
moeten aandeelhouders worden ingeschreven
ongeacht hun aandelenbelang. Dus ook aan-
deel houders met een aandelenbela ng v an 25o/o
althans 10o/o of minder (ongeacht de feitelijke
zeggenschap). Het register is anders dan het
UBO-reg¡ster n iet openbaar.

Slotopmerkingen en aanbeveling

Op 26 juni 2017 eindigt de implementatie-
datum van de Vierde anti-witwasrichtlijn en
zullen de lidstaten een UBO-register conform
de eisen uit die richtlijn moeten invoeren. De
ontwikkelingen op dit gebied staan echter
niet stil.

Door aanpassing van de Bijstandsrichtlijn, is
vastgef egd dat in de nabije toekomst de
belastingautoriteiten toegang hebben tot vast-
gelegde AML-inlichtingen (implementatie-
datum 31 december 2017). Er staan verder nog
fundamentele aanscherpingen met betrekking
tot het UBO-register zelf op stapel. Uit de Euro-
pese behandeling van de voorstellen, blijkt dat
waarschijnlijk de indicatieve drempel 25%
wordt verlaag d naar 10o/o. Verder wordt het re-
gister openbaar en zullen de registers binnen
de EU aan elkaar worden gekoppeld. Tevens is
voorzien dat de informatie in de toekomst
automatisch zal worden uìtgewisseld tussen de
belastingautoriteiten. Of al deze wijzìgingen
worden doorgevoerd is onzeker. Gezien de
ingenomen positie door het Ee staat wel zo
goed als vast dat er aanmerkelijke aanscher-
pingen zullen worden doorgevoerd. Het is niet
realistisch dat deze aanscherpingen al in
werking zullen zijn getreden voor de
implementatiedatum van 26 juni 2017. De lid-
staten zullen daarom nu eerst de Vierde
anti-witwasrichtlijn implementeren. Het
UBO-register zal dus - conform de contouren
die volgen uit de Vierde anti-witwasrichtlijn -
op korte termijn worden ingevoerd. Pas daarna
zullen de aangekondigde verdergaande wijzi-
gingen hun beslag krijgen. lnmiddels zijn
recentelijk in Belgiê, Duitsland en Nederland
(consultatie)wetsvoorstellen gepubliceerd die
er toe dienen het UBO-register in te voeren.
Onbekend is wanneer nationale implementatie
gereed is, maar vast staat wel dat 26 iuni 2017
ambitieus is. ln een vervolgartikel zullen wij de
nationale voorstellen van de lidstaten Belgie,
Duitsland en Nederland bespreken en met
elkaar vergelijken, onder meer op het vlak van
de bescherming van privacy en rechts-
bescherming.
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Het is gezien het voorgaande in de advisering
aan cliënten die te maken kunnen krijgen met
het UBO-register aan te bevelen, niet alleen
met kenmerken van het UBO-register zoals die
volgen uit de Vierde anti-w¡twasr¡chtlijn reke-
ning te houden. Het is zinvol de voorgestelde
aanpassingen te betrekken. De belangrijkste
wijzigingen zijn dat het UBO-register open-
baar zal worden. Verder is het indicatieve per-
centage van 25o/o waarin iemand sowieso
wordt aangemerkt als UBO verlaagd naar
10%. De belastingautoriteiten krijgentoegang
tot deze informatie en de informatie zal naar
verwachting in de toekomst ook tussen
belastin gautoriteiten worden uitgewisseld.

Auteur: Annemarije Schoonbeek, advocaat-
partner bij advocatenkantoor Libertas Lawyers te
Amsterdam en Rotterdam. Dít artikel is tot stand
gekomen met dank aan Dirk de Wolf en Gaby
Baaijens. Het vervolgartikel over de nationale
implementatiewetsvoorstellen in België, Duitsland
en Nede rla nd za I sa men met hen wo rden gesch reven.

Noten:
1 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees parlement en

de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het
gebruik van het f¡nancièle stelsel voor het witvvasseh van
geld of terrorismefinancíering, tot wijziging van Verorde-
ning (EU) nr.64812012 van het Ëuropees Parlement en de
Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005i60/Ec van het
Europees Parlement en de Raad en R¡chtlijn 2006/70/Ec
van de Commissie, PbEU, L141173.

2 Artikel 3 lid 6 van de Vierde antì-wìtwasrichtlijn.
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de UBO-definitie
in dit artikel uit twee delen bestaat, Het eerste deel
("elke natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke
e¡genaar is (zijn) van ol zeggenschap heeft (hebben)
over de cliènt") heeft betrekking op een cliènt met
wie een ínstelling in de zin van de Wwft een zakelijke
relatie, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g
van de Wwft, heeft. Het tweede deel ("de natuurlijke
perso(o)n(en) voor wiens/wier rekening een transactie
of activiteit wordt verricht") heeft betrekking op de
natuurlijke persoon die betrokkenheid heeft bij een
inc¡dentele trânsactie. ln het kader van d¡t artikel ¡s al-
leen het eerste deel van belang. Z¡e ook concept MvT
bij de op 31 maart 20f7 ter consultêt¡e gepubliceerde
lmplementatiewet reg¡stratie uíteìndelíjk belangheb-
benden.

3 Het betreft een niet limitatieve opsomming.
4 CFI ¡n Belgiè.
5 De rneldingsplichtige entite¡ten zijn gedefinieerd in

artikel 2 van de Vierde anti-witwasrichtlijn en zijn
onder andere banken, belastingadviseurs, accoun-
tants. advocaten, notarissen, trustkantoren, maklaars
en handelaren van grote waãrde.

6 Het begríp 'leg¡tiem belang' is in de Vierde anti-
witwasrichtlijn niet nader gedefinieerd. Uit de rìchtlijn
onderhandelingen vloeit voort dat een enge uítleg niet
ís beoogd. Nederland gaat er van uit dat het tegitiem
belang verband moet houden met het tegengaan van
witwassen en financìeren van terorisme en de daar-
mee verband houdende basisdelicten, zoals corruptie,
f iscale mísdrijven en f raude. Zie https:/lwrruw.rij ksover-
heid.n l/documenten/kamerstukke nl2\1 61021 1 Olkarner-
brief-over-de-contouren-vân-het-ubo-register.

7 Voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement
en de Raad tot wijziging van Richtli.jn (EU) 2015/S49
inzake de voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld of
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terrorismefinanciering en tot w¡jziging van Richtlijn
2009t10118G d.d. 5 juli 2016, CoM(2016)450, zie
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=
CELEX:5201 6PC0450R(01 ).

I Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot w¡jziging van
Richtlijn 201 1/16/EU wat betreft roegang tot anti-w¡twas
inlichtingen door belastingautor¡teiten d.d. 5 julí 2016,
COM (2016) 452, zie http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:5201 6PC0452.

9 Zie voor een bespreking van dit voorstel TK2015-2016,
22 '112, nr.2198.

10 Wel is door de EC aangegeven dat dit een logische
vervolgstap is en zou kunnen worden geïntegreerd in
het bindende kader binnen de EU inzake belasting-
transparantíe- De EC pleit voor wereldwijde uitwis-
seling van UBO-informatie. Er is nog geen concrete
u¡twerking gepubliceerd.

'I 1 De Wijzigingsrichtlíjn voorzíet er ook dat expliciet is
vastgelegd dat het land waar de trustee van een trust
is gevestigd de UBO's met betrekk¡ng tot trust dient te
registreren. We laten deze aanpassing verder buiten
beschouwing.

'12 Zie artikel 1. sub (2) onderdeel a) van de Wijzigings-
richtlíjn.

l3 Zie artikel 1, sub (9), onderdeel a en sub (10) onderdeel
d juncto artikel 2, sub (1).

14 Zie artikel 1. sub (9) onderdeel c en sub 10, onderdeel g.
'15 Zie art. 1, sub (12) van de Wijzigingsrichtlijn.
1 6 Zie httpJ/data.consi Iium,europa.eu/doc/document/

5T- 1 5605-201 6-l NIT/EN/pdf .

17 Verslag d.d. 9 maart 20'17 van Commissie economische
en monetaire zaken en Commissie burgerlijke vrij-
heden, justítie en bínnenlandse zaken het Europees
Parlement Te raadplegen via http:i/wrvweuroparl.
eu ropa.eu/sides/getDoc.do?pu bRef =-//f p77¡O*tO t,-*
REPORT+48-201 7-0056+0+DOC+PDF+V0//NL.

18 Zie Richtlijn (EU) 201612258 van de Raad van
6 december 2016 tot wijziging van de Richtlün 20111161
EU wat betreft toegang tot anti-witwasinlichtingen door
belastingautorite¡ten, PB L 34211 van 16.12.2016, te raad-
plegen via http://eurlex.europa.euleli/dirl2|1 6/22581oj.

19 Zie Richtli.in 201111618U betreffende de adm¡n¡stratieve
samenwerking op het gebied van de belastingen en
tot intrekk¡ng vân Richtlijn 77?99/EEG, PB L 64 van
11.3.2011, l:lz. 1-12, te raadplegen via http:l/data.
europa.eu/el i/dir l2O1 1 I 1 6l oj.

20 Wetsontwerp over het UBO register'Belgische variant'
door ministerraad goedgekeurd. Na advies van de
Raad van State vertrekt het wetsontwetp naar het
Belgisch parlement. Zie hierover ook het artikel 'Nie-
mand kan nog schuilen achter vennootschap' in De Ïjd
d.d. 1 aprìl 2017, te raadplegen via http:/i1arww.tijd.
be/ondernemen/a I gemeen./Niemand-kan-nog-schuilen-
achter-vennoots chap19879027?ckc= 1 &ts= 1 49 1 I 56978
(het wetsvoorstel is, voor zover thans bekend, nog niet
off icieel gepublíceerd).

21 Zie Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten
EU- Geldwäsclrerichtlinie, zur Ausfuhrung der EU-Geld-
transferverordnung und zur Neuorganisation der Zentr-
alstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, te raad-
plegen via http://wwwbundesf¡nanzm¡nisterium-de,/
Content/D E/Down I oads/Gesetze/20 17 -02-22- eu- geld-
waescherichtÍínie.pdf ?-blob=publ icationFile&v=7.

22 Zie Conceptwetsvoorstel houdende regels met
betrekking tot de registratie van uiteíndeli!k belang-
hebbenden (lmplementatiewet registratíe uiteindelijk
belanghebbenden), zoals ter consultatie gepubliceerd
31 maart 2017 (einde consultatieperiode is 2B april 2017),
te raadplegen via https;//www.internetconsultatie.nl/imp
lementatiewetregistratieuiteindelijkbelanghebbenden.

23 Zie Voorstel van wet van de leden Groot en Gesthuizen
tot w¡jziging van de Registratiewet 1970 in verband
met de instelling vãn een centraal aandeelhouders-
register (Wet centraal aandeelhoudersregister),
îK 2015-2016, 34 661, nr.2, te raadplegen v¡a https://
zoek.off icielebekendmakin gen.nl/kst-34661 -2.html.

24 Zie TK 2015-2016, 34 661, nr. 3, blz. 3.


