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Dewetgever is zeer actief als het
gaat omhet voorkomenvan
witwassenenfinancieren van
terrorisme.Omte voldoenaan

deVierdeWitwasrichtlijnmoet inNe-
derlandper 26 juni aanstaandedeWet
ter voorkoming vanwitwassenenfinan-
cieren van terrorisme (WWFT) gewijzigd
zijn. Erwordt een register ingericht
waarindeuiteindelijk belanghebbenden
(UBO’s)—degrootaandeelhouders en
degenendiede zeggenschaphebben—
van rechtspersonenenandere juridische
entiteitenmoetenworden vermeld.

Elke rechtspersoonen juridische en-
titeit, zoals bijvoorbeeld eenmaatschap,
wordt verplicht deUBO te registreren in
hethandelsregister. Als er geenUBO is,
bijvoorbeeld als het aandelenbezit ver-
spreid is onder eengroot aantal aandeel-
houders, danmoetdeondernemingeen
hoger leidinggevende alsUBOaanwijzen
(de ‘pseudo-UBO’).

Voor ondernemersheeft dit tot gevolg
dat eenaantal persoonlijke gegevens
vandeUBO’s openbaarworden.Dat lijkt
in strijdmetdeprivacy vandieUBO’s,
eengrondrecht dat is vastgelegd inhet

EuropeesVerdrag voordeRechten van
deMens.DeEuropeanDataProtection
Supervisor gaat ookdie richtingop in
een recente opinie.

EenFransewet regelde al eerder dat
bepaaldeondernemingsgegevensopen-
baarmoesten zijn.HetConstitutionele
Hof inFrankrijkheeft in oktober 2016
deze verplichtingongrondwettelijk ver-
klaard.Het recht opprivacy gaat voor
openbaarheid vangegevens inhet kader
vande strijd tegen fraude.DeFranse
wetgever handeldemetdezewettelijke
regelingdisproportioneel.Dewet verviel
met onmiddellijke ingang.

DeEuropese enNederlandsewet-
gevers kunnen zichberadenof, en zo
jahoe, dewetgeving aangepast kan
wordenomhet recht opprivacy te kun-
nengaranderen.Het ligt voor dehand
inschrijvingsplicht enopenbaarheid van
gegevens tebaserenophet risicoprofiel
van eenonderneming.

InhetUBO-registerwordt vanalle in-
geschrevenondernemingenopgenomen
wiedeUBOofdepseudo-UBO is.Dat is
altijd een individu (geen rechtspersoon)
dieuiteindelijk de zeggenschap inde
ondernemingheeft.

Naast hetUBO-registerwordtnog een

Zorgvuldigheid niet uit oog verliezen bij registreren gegevens aandeelhouders

Register zou alleen open
moeten staan voor uit-
voeren publieke taken
en bestrijden fraude

ander register ingesteld, het centraal
aandeelhoudersregister (CAR).Onlangs
is een initiatiefwetsvoorstel ingediend
omdeoverheid ennotarissenbeter en
sneller toegang te geven tot noodzakelij-
ke gegevens. InhetCARwordendoorno-
tarissennotariële aktengeregistreerddie
betrekkinghebbenopaandelen vanbv’s
enniet-genoteerdenv’s in transacties
zoals aandelenoverdracht, verpanding
enuitgifte vannieuweaandelen.Door
die registratiewordengegevensover
aandelen enaandeelhouders centraal
geregistreerd enwordendie gegevensbe-
schikbaar.De initiatiefnemersnoemen
hetCAReennoodzakelijke aanpassing
vande registratie vanaandelenbelangen
aande eisen vandemoderne tijd.

Ditwetsvoorstel lijkt echter deprivacy
vanondernemers enaandeelhouders
—endegeheimhoudingsplicht vande
notaris—terzijde te schuivennuwordt
voorgesteldditCARopen te stellen, niet
alleen voordeoverheid ennotarissen
maar ook voor andereWWFT-instellin-
gen.Onduidelijk is nog voorwelke ande-
reWWFT-instellingen,maarhet sugge-
reert een veel bredere openbaarheid.

HetCARkan feitelijk leiden tot volle-
dige openbaarheid,wantWWFT-instel-

lingen zijn eenopengroeppersonenen
bedrijvenwaar iedereen zich vrijwillig
bij aankan sluiten. Eenkwaadwillende
noemt zichbijvoorbeeld autohandelaar
(eenniet-beschermdberoep) enkan
daarmeemisschien toegangkrijgen tot
hetCAR.

Registratie vangegevensover aande-
len enaandeelhouders kanbijdragen
aaneenefficiëntere ontsluiting van
gegevens voor eengoedwerkend rechts-
verkeer. Registratiemoetwel onder-
scheidenworden van inzagerecht. Zorg-
vuldigheid is vereist als het gaat omde
vraagwie toegang tot de gegevensuit het
CARzoumoetenhebben.Het risico van
misbruik vanpersoonlijke gegevens zou
bij die keuze een rolmoeten spelen.

HetCARzoualleen toegankelijk
moeten zijn voornotarissen en voorde
overheid ter ondersteuning enuitvoe-
ring vanpublieke takenenhet bestrijden
van fraude enmisbruik. Zohoudenwe
ookde toenemende lastendruk voorhet
bedrijfsleven eenbeetje inbedwang.
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