HET UBO-REGISTER

Verplichting rechtspersonen om informatie over hun
UBO’s intern te verzamelen en bij te houden

Entiteiten die voor 27 september 2020 zijn opgericht moeten uiterlijk
27 maart 2022 hun UBO’s hebben geregistreerd

27 september 2020
27 maart 2022

8 juli 2020

Verplichting Nederlandse rechtspersonen om hun UBO’s te registreren in het UBO-register. Entiteiten die na 27
september 2020 worden opgericht moeten informatie over hun UBO’s registreren wanneer zij zich inschrijven bij
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Wie zijn verplicht hun UBO’s te registreren?

Verplicht

Niet verplicht

BV (niet beursgenoteerd)
NV (niet beursgenoteerd)
VOF
Maatschap
Stichting
Vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid
• Vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid maar
mét onderneming

• Eenmanszaak
• Beursgenoteerde NV en
haar 100% dochter-BV’s
• Vereniging met een
beperkte
rechtsbevoegdheid zonder
onderneming
• Vereniging van eigenaars
• Publiekrechtelijke
rechtspersoon
• Naar buitenlands recht
opgerichte entiteiten

•
•
•
•
•
•

Welke informatie wordt ingeschreven?

•
•
•
•
•

Naam
Geboortemaand en –jaar
Nationaliteit
Woonplaats
Aard en omvang van het
economisch belang

Deze gegevens zijn
openbaar toegankelijk

•
•
•
•

Adres
Geboortedag, -plaats en –land
BSN of fiscaal nummer
Documenten die de UBOstatus onderbouwen
(bijv. aandeelhoudersregisters,
ledenregisters en statuten)

Deze gegevens zijn
alleen in te zien door
het Financial
Intelligence UnitNederland en bepaalde
bevoegde autoriteiten

!

Als (informatie over de) UBO’s in de toekomst
wijzigen, moet dat direct worden geregistreerd
in het handelsregister

Wie moet als UBO worden ingeschreven?
Een UBO is een persoon die uiteindelijke eigenaar
is van, of zeggenschap heeft over, een juridische
entiteit. Dat is bijvoorbeeld een persoon die:
(In)direct meer dan 25%
van de aandelen,
stemrechten of
eigendomsbelang houdt

en/of

Via andere middelen de
uiteindelijke eigenaar is of
de uiteindelijke
zeggenschap heeft; bijv.
een persoon die het recht
heeft om de meerderheid
van de leden van het
bestuur te benoemen of te
ontslaan

✔
Voldaan aan verplichting

X
Niet voldaan aan verplichting
Als de gegevens niet
(tijdig/volledig/correct) worden
ingeschreven kan dat leiden tot
een:
• last onder dwangsom

• Een UBO is een natuurlijk persoon
• Er kunnen meerdere UBO’s zijn
• Als er geen UBO is, dan moet een ‘pseudo-UBO’ in het UBOregister ingeschreven worden. Een pseudo-UBO is de persoon
of personen die het dagelijks beleid van de entiteit bepaalt,
bijvoorbeeld een statutair bestuurder

• geldboete die kan oplopen
tot € 21.750,• (in extreme gevallen)
gevangenisstraf/taakstraf

Dit overzicht is slechts algemeen en niet allesomvattend. Heeft u behoefte
aan meer informatie of advies omtrent het UBO-register? Neem contact op
met Berth Brouwer. Tel. 020-664 5111 of berth.brouwer@actlegal-fort.com

