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Onderwerp: 

 
Ontwerp-Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging 
van het Handelsregisterbesluit (registratie uiteindelijk belanghebbenden)   

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Handelsregister-
besluit (registratie uiteindelijk belanghebbenden), moge de Raad Uwe Excellentie het 
volgende berichten. 
 
1. Het onderhavige ontwerp strekt tot implementatie van de verplichting tot het 
bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende 
(hierna: UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten.1 
 

De Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) regelt de verplichting voor 
rechtspersonen, ondernemingen en andere juridische entiteiten om UBO’s in het 
handelsregister te registreren.2 Het ontwerp voorziet in aanpassing van het Handels-
registerbesluit (AB 1989 no. GT 87) en werkt een aantal zaken met betrekking tot dit 
register nader uit, zoals afschriften van documenten waaruit aard en omvang van het 
economisch belang blijkt, de bevoegde autoriteiten die inzage hebben in de gegevens en 
bescheiden van de UBO, de categorieën natuurlijke personen die in ieder geval moeten 
worden aangemerkt als UBO en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 
UBO.3 
 
2. De Raad onderschrijft de strekking van de in het ontwerp opgenomen voorstellen, 
maar maakt een aantal opmerkingen over onder meer de randvoorwaarden voor het 

                                                                 
1 Considerans jo. NvT, p. 1. 
2 Landsverordening van 22 juli 2022 (AB 2022 no. 105) tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 
1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering 
(AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en 
soortgelijke juridische constructies). 
3 Zie voorgesteld artikel I. 
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UBO-register dat door de Kamer van Koophandel en Nijverheid (hierna: KvK) beheerd zal 
worden. 
 
3.  Het is de bedoeling dat het onderhavige ontwerp in werking treedt op het tijdstip 
dat de Landsverordening van 22 juli 2022 in werking treedt.4 De toelichting vermeldt in 
dit verband dat de inwerkingtreding van voornoemde landsverordening is voorzien op 1 
januari 2023.5  
 
4. In zijn advies inzake de ontwerp-Landsverordening heeft de Raad een aantal 
vragen gesteld ten aanzien van de integriteit van het register en de uitvoerbaarheid en 
de handhaving van de UBO-voorschriften.6 Zo rees onder meer de vraag in hoeverre de 
KvK enerzijds en de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) anderzijds 
adequate voorzieningen en voldoende toegerust en opgeleid personeel tot hun 
beschikking hebben om een effectieve controle en effectief toezicht alsmede een 
doelmatige handhaving van de voorschriften te bewerkstelligen.7 De regering erkent in 
dit verband dat er forse investeringen ter zake gemoeid zullen zijn, mede ter vergroting 
van de capaciteit.8  

 
5. In de memorie van toelichting op de Landsverordening verwijst de regering naar 
de voorbereidingen die de KvK moet treffen om de aan haar in de Landsverordening 
opgedragen taken te kunnen uitvoeren, waaronder: (1) de voorgenomen wijziging van 
het ICT-programma, (2) de voorgenomen bouw van het nieuwe register, (3) het 
voornemen tot uitbreiding van het handelsregister (ontwikkelen van software) en (4) de 
voorgenomen indienstneming van een juridisch medewerker (‘compliance officer’). 9 
Hierdoor rijst de vraag in hoeverre de KvK bij de totstandkoming van het ontwerp is 
betrokken en het ontwerp op deze punten uitvoerbaar acht.  

 
6. Ten aanzien van het toezicht en de handhaving merkt de regering in het Nader 
Rapport op dat de DEZHI niet in staat zal zijn om op korte termijn de handhavingstaken 
naar behoren uit te kunnen voeren en dat zij terstond een aanvang zal maken met de 
oprichting van een nieuwe afdeling, directie of autoriteit om de bestuurlijke handhaving 
van economische wetgeving ter hand te nemen.10 
 

                                                                 
4 Zie voorgesteld artikel II. 
5 NvT, p. 1. 
6 Zie advies van de Raad d.d. 29 september 2021 (kenmerkt: RvA 76-21). 
7 Zie noot 6, p. 5-9. 
8 Zie NR, p. 7. 
9 MvT, p. 11. 
10 Zie noot 8. 
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7. Gelet op het vorenstaande acht de Raad het noodzakelijk dat de toelichting 
alsnog helderheid verschaft over de vraag of de randvoorwaarden 11  voor een 
doeltreffende en doelmatige uitvoering van het UBO-register thans aanwezig zijn. Dit 
mede gelet op de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023. In het bijzonder 
dienen alle actoren gereed en in staat te zijn om op doelmatige wijze uitvoering te 
geven aan de UBO- voorschriften. In dit verband adviseert de Raad om ter zake een 
implementatieplan op te stellen. Uit het implementatieplan zou ook moeten blijken op 
welke wijze de benodigde voorlichting zal plaatsvinden en hoe betrokkenen zullen 
worden aangespoord om zich te registreren. 
 

Het is daarom noodzakelijk dat het ontwerp en de daaraan ten grondslag liggende 
Landsverordening niet eerder in werking te laten treden dan op het moment dat de KvK 
en de toezichthoudende autoriteiten daadwerkelijk in staat zijn op een deugdelijke 
wijze uitvoering te geven aan de UBO-voorschriften. Mede gezien de mogelijke 
(financiële) gevolgen voor degenen die onder deze nieuwe regeling zullen vallen, wordt 
tevens aanbevolen om - voorafgaand aan de inwerkingtreding – de belanghebbenden 
gedegen en tijdig te informeren over de inhoud en werking van deze voorschriften. 
 
8. In het verlengde van het vorenstaande adviseert de Raad voorts om ter voldoening 
van het bepaalde in artikel 6 van de Comptabiliteitsverordening (AB 1989 no. 62) alsnog 
de financiële implicaties van de (voorgenomen) oprichting van de nieuwe 
handhavingsunit economische wetgeving in de toelichting te beschrijven en aan te geven 
of ter zake de nodige reserveringen in de begroting 2023 hebben plaatsgevonden. 
 
9. Voorgesteld wordt – voor zover hier van belang - om in artikel 1 van het 
Handelsregisterbesluit een definitie van het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’ toe te 
voegen. 12  Dit is echter overbodig, nu dit begrip reeds in de Landsverordening 
gedefinieerd is. Geadviseerd wordt om deze definitie te schrappen. 
 
10. Het ontwerp voorziet – voor zover hier van belang – in uitzonderlijke 
omstandigheden  (op verzoek en per geval beoordeeld) in een uitzondering op de 
toegang tot bepaalde gegevens over de UBO.13  
 

Ten aanzien van de uitzonderingsgrond ‘indien een UBO in het buitenland 
handelingsonbekwaam is verklaard’, geeft de toelichting aan dat dit dient te blijken uit 
een (a) buitenlands document en de verzoeker zorg dient te dragen voor (b) een 
vertaling in het Nederlands ten behoeve van de besluitvorming van de KvK. De vraag 

                                                                 
11 Hieronder wordt ook geschaard het waarborgen van de integriteit van het IT-systeem (bijvoorbeeld 
cyberbeveiliging). Zie NR, p.4. 
12 Zie voorgesteld artikel I, onderdeel A. 
13 Zie voorgesteld artikel I, onderdeel B ten aanzien van het nieuwe artikel 19c. 
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rijst waarom de verlangde vertaling beperkt dient te blijven tot het Nederlands.14 De 
toelichting ware hierop in te gaan. 
 

In de marge van het ontwerp en de toelichting zijn enkele voorstellen tot 
redactionele verbetering opgenomen. 
 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 
ontwerp verenigen en adviseert u te besluiten conform de daarin neergelegde 
voorstellen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
 
De Secretaris,      De plv. Voorzitter, 
 
 
 
_________________     _____________ 
mr. A. Braamskamp     drs. C. Timmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
14 Zie naar analogie artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening houdende voorziening nopens in een 
vreemde taal gesteld stukken of opgaven, welke die ingevolge wettelijk voorschrift in de openbare 
registers moeten worden in-of overgeschreven (AB 1995 no. GT 17) die de keuzemogelijkheid biedt tussen 
Nederlands of Papiamento. Verwezen zij tevens naar de Landsverordening officiële talen (AB 2003 no. 38). 


