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cursus uitgelicht

10 Behartig de belangen van uw klant:

Loop vooruit op invoering 
UBO-register!
Loop vooruit op de invoering van het UBO-register om de belangen van uw klant zo goed mogelijk te  
behartigen. Wat zijn die gevolgen? Hoe kunt u met alternatieve rechtsvormen de privacy van uw klant  
waarborgen én belasting besparen!

Even kort de stand van zaken. Eigenlijk 
had het UBO-register al in werking 
moeten treden, maar de invoering 

ervan is vertraagd. Naar verwachting  
wordt er begin 2018 een wetsvoorstel, dat 
voortvloeit uit een Europese richtlijn om 
belastingontduiking, financiering van  
terrorisme en witwassen tegen te gaan,  
bij de Tweede Kamer ingediend. 

Kwaadwillenden
De contouren van het komende wetsvoor-
stel zijn op hoofdlijnen wel duidelijk, hoewel 
er nog vragen onbeantwoord zijn. Kern van 
het wetsvoorstel is dat iedere natuurlijke 
persoon, met een aandelenbelang van meer 
dan 25%, een vermelding in het UBO-regis-
ter krijgt. Prof.dr.mr. Edwin Heithuis, docent 
van de SRA-cursus ‘Het UBO-register en 
anonimiseren van vermogen voor fiscalis-
ten’, zegt daarover: “Daar zijn ondernemers 
niet blij mee. Het ziet er naar uit dat Neder-
land ervoor kiest het UBO-register openbaar 
te maken, waardoor derden – dus ook 
kwaadwillenden – met betrekkelijk gemak 
persoonsgegevens zoals naam, nationaliteit 
en omvang van het belang, over de UBO 
kunnen opvragen. Dit in tegenstelling tot 
veel andere landen binnen de Europese 
Unie die meer neigen naar een besloten 
register. Nederland wil wat dat betreft weer 
eens het braafste jongetje van de klas zijn.”

Vermogen klant anonimiseren
Het is daarom van belang, aldus Heithuis, 
om in het belang van uw klant vooruit te 
lopen op de invoering van het UBO-register. 
Hoe kunt u als adviseur het vermogen van 
uw klant anonimiseren? Het omzetten van 
de rechtsvorm – nu nog vaak een bv – van 

de UBO naar een open fonds voor gemene 
rekening kan uitkomst bieden. “De kans 
bestaat dat een open fonds voor gemene 
rekening niet onder de wetgeving van het 
UBO-register komt te vallen”, aldus Heithuis. 

Verschillen publicatieverplichting
Andere rechtsvormen kunnen ook interes-
sant zijn vanwege de verschillen in publi-
catieverplichtingen. Zo dient een onder-
nemer van een bv de nodige gegevens aan 
te leveren, zoals deponering van de jaar-
rekening, bij de Kamer van Koophandel.  
Met wat zoeken is het vermogen van uw 
klant door alle bestaande registers en  
publicatieverplichtingen, zeker als daar  
een openbaar UBO-register bijkomt, best 
gemakkelijk te achterhalen. Hoewel een cv 
onder het UBO-register komt te vallen, dat 
is wel zeker, is het vermogen van uw klant 
bij deze rechtsvorm beter afgeschermd dan 
met een bv, omdat de cv geen jaarrekening 
hoeft te deponeren. Nog een mogelijkheid is 
om, maar dat hangt volgens Heithuis af van 
het uiteindelijke wetsvoorstel, te denken aan 
een buitenlandse rechtsvorm van een land 
binnen de EU dat een besloten UBO-regis-
ter hanteert. 

Belasting besparen
En met deze alternatieve rechtsvormen kunt 
u ook belasting voor uw klant besparen. 
Hoe? Kom naar de cursus en leer er meer 
over! Want het UBO-register komt er. Wees 
voorbereid, want dat biedt u en uw klanten 
kansen.   

Er is ook een variant van deze cursus 
beschikbaar voor accountants. Kijk voor 
meer informatie op www.sra.nl/educatie.   

Edwin Heithuis
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