
 

    

Gustav Mahlerplein 29-35 •  1082 MS Amsterdam  •  +31(0)20 55 02 888    www.nvb.nl 

 

9 mei 2019 

 
 
POSITION PAPER  
 
Betrouwbaar UBO register essentieel voor aanpak witwassen en terrorismefinanciering 

 

Een betrouwbaar en actueel UBO-register kan een belangrijk wapen vormen in de strijd tegen 

witwassen, terrorismefinanciering en fraude. Nederlandse banken zijn dan ook een groot voorstander 

van zo’n register. Maar doordat banken in het huidige wetsvoorstel geen toegang krijgen tot alle 

relevante gegevens én niet kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens, helpt het register 

banken niet in de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Dat is een gemiste kans. 

 

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft daarom in haar consultatiereactie op het wetsvoorstel 

een aantal concrete voorstellen gedaan die er voor kunnen zorgen dat het register ook daadwerkelijk 

bijdraagt aan het tegengaan van financieel economische criminaliteit. 

https://www.nvb.nl/Media/document/001695_nvb-reactie-op-wetsvoorstel-ubo-register.pdf 

De belangrijkste drie voorstellen vindt u hieronder: 

 

 

• Om witwassen, financiering van terrorisme en fraude effectief te bestrijden is het van 

belang dat financiële instellingen, gezien hun poortwachtersfunctie, toegang krijgen tot alle 

informatie uit het UBO-register die zij nodig hebben om hun wettelijke taak uit te oefenen.  

Dus ook de volledige geboortedata (dag, plaats en land). 

• Het UBO-register dient betrouwbaar en actueel te worden en te blijven. Een stevige 

controlefunctie van het Bureau Economische Handhaving is daarbij essentieel.  

• Financiële instellingen zouden conform de EU-richtlijn moeten kunnen vertrouwen op de 

informatie uit het UBO-register, tenzij er sprake is van een hoog risico op witwassen of 

financieren van terrorisme.  

 

Volledige toegang  

 

Om te voorkomen dat criminelen zich achter vennootschapsrechtelijke structuren kunnen verschuilen 

is het essentieel om te beschikken over actuele informatie over de uiteindelijke begunstigde van een 

bedrijf. De Europese Unie verplicht haar lidstaten daarom in de 4e anti witwas richtlijn om adequate, 

accurate en actuele informatie over de uiteindelijke begunstigden van bedrijven te verzamelen in een 

register. Opsporingsinstanties, maar bijvoorbeeld ook banken in hun rol als poortwachter, kunnen die 

informatie vervolgens gebruiken om witwassen en fraude tegen te gaan. De Nederlandse wetgever 

heeft er in het huidige wetsvoorstel echter voor gekozen om meldplichtige instellingen, waaronder 

banken slechts deels toegang te geven tot de informatie uit het register. De banken hebben evenwel 

gezien hun poortwachtersfunctie een speciale rol bij het voorkomen van witwassen en terrorisme 

financiering. Om op een efficiënte wijze aan bijvoorbeeld de sanctiewet en het screenen van namen 

tegen sanctielijsten te kunnen voldoen, is het nodig dat de banken ook toegang hebben tot gegevens 

over de geboorteplaats, -land en -dag in plaats van alleen maar de maand en het jaar van geboorte.  

Als banken geen toegang krijgen tot deze noodzakelijke gegevens dan zullen ze deze gegevens 

alsnog bij de klant moeten opvragen, waardoor het register zijn nut voor een groot deel verliest. 

 

Betrouwbaar en actueel 

 

Het nut van een UBO-register staat of valt bij de betrouwbaarheid van de informatie. Het is daarom van 
groot belang dat gecontroleerd wordt of rechtspersonen hun registratieplicht nakomen en dat de 
gegevens actueel gehouden worden, bijvoorbeeld door de verplichting op te nemen dat 
rechtspersonen jaarlijks de UBO-gegevens moeten actualiseren bij het deponeren van hun jaarcijfers. 
Een stevige controlefunctie van het Bureau Economische Handhaving is daarbij essentieel.  
Financiële instellingen zouden conform de EU-richtlijn moeten kunnen vertrouwen op de informatie uit 
het UBO-register, tenzij er sprake is van een hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme. 

https://www.nvb.nl/Media/document/001695_nvb-reactie-op-wetsvoorstel-ubo-register.pdf
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In de huidige praktijk vragen banken aan de vennootschap een schriftelijke UBO-verklaring, zowel bij 

het klant worden, als bij periodieke reviews. Dit is een bewerkelijk proces, zowel voor de klant als de 

bank. Een actueel en betrouwbaar UBO register zou deze eigen verklaring moeten vervangen zodat 

banken hun capaciteit meer risicogericht kunnen inzetten om witwassen op te sporen. Deze 

efficiëntere bestrijding van witwassen zou verder kunnen worden vergroot als organisaties die een laag 

risico op witwassen kennen (zoals kerkgenootschappen en vereniging van eigenaren) niet alleen 

worden uitgezonderd van de registratieplicht in het UBO-register maar ook worden vrijgesteld van de 

Wwft-verplichting om hun UBO-gegevens aan de bank door te geven. Bijkomend voordeel van een 

actueel en betrouwbaar UBO register is dat dit voor bedrijven aanzienlijk minder administratieve lasten 

met zich meebrengt omdat zij hun gegevens slechts een keer aan het register doorgeven en niet ook 

nog eens aan alle banken waar zij klant zijn. 

   

Tot slot 

 

Financiële instellingen zijn er van overtuigd dat een betrouwbaar en actueel UBO-register essentieel is 

in de aanpak van financieel economische criminaliteit. Net als opsporingsdiensten en de FIU zouden 

banken, als poortwachters van het financiële stelsel, toegang tot alle noodzakelijke gegevens in het 

UBO-register moeten krijgen. Dat is ook de achtergrond van de Europese richtlijn. Het zou een gemiste 

kans zijn als wij dat in Nederland halfslachtig invoeren.  
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Nederlandse Vereniging van Banken  

De Nederlandse Vereniging van Banken behartigt de gemeenschappelijke belangen van de 

bankensector. Banken zijn van belang voor iedereen. We zijn de verbindende schakel tussen de 

bankensector, politiek en stakeholders. Samen met deze partijen werken we proactief aan: een 

dienstbare, stabiele en competitieve bankensector. 
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