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Gaat u er wat aan doen?



Het UBO-register
bedreigt uw privacy! 

Wat betekent dat voor mijn situatie?

Bent u voor 25% of meer aandeelhouder van een BV of andere 
entiteit? Dan worden uw gegevens binnenkort opgenomen in het 
UBO-register (Ultimate Beneficial Owner). 

Zo’n register komt er naast het KvK-register en niet alleen in Nederland, 
maar in de hele EU. 

Het register neemt uw naam, geboorte-maand en -jaar, 
nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van uw 
participatie op. 

De invoering wordt in de komende maanden verwacht. Snel handelen is 
vereist om nog vóór de invoering de inhoud van het register te 
beïnvloeden.

… wat zijn dan de gevolgen voor mij?



Dit zijn de gevolgen

Door dit het UBO-register te combineren met de informatie uit de 
Kamer van Koophandel (zoals bijv. de jaarrekening en bestuurders), 
kan eenvoudig de omvang en aard van uw vermogen 
worden achterhaald. 

Het UBO-register wordt ook publiek toegankelijk. Dit betekent dat 
uw buurman, uw concurrent en eigenlijk iedereen toegang krijgt tot 
deze informatie!

Uw privacy komt daarmee in het geding. Afscherming van uw 
gegevens is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

Dat is niet best, wat kan ik doen?



Dit kunt u doen!

Het is mogelijk om veel van deze informatie buiten de publieke registers te houden. 

Dit kan bijvoorbeeld door uw vermogen en BV’s / entiteiten beter te structureren. 

C&B More biedt verschillende maatwerk-oplossingen, die worden afgestemd op de aard 
en omvang van uw vermogen én op uw specifieke wensen.

Wij maken gebruik van verschillende binnenlandse als buitenlandse structuren, die elk 
hun eigen kenmerken en voordelen hebben.

Graag bespreken wij vrijblijvend met u de gevolgen en mogelijkheden in uw situatie.

U wilt toch voorbereid zijn? Neem contact op!

Martijn van der Kroon
Fiscaal adviseur

+31 6 115 10 385
martijn.vanderkroon@cb-more.comvanderkoon@cb-more.com
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