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Recht op privacy en gegevensbescherming zet publiek UBO-register
opzij
Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg een belangrijke uitspraak
gedaan in een langverwachte zaak over de vraag of publieke toegang tot een UBOregister in overeenstemming is met het recht op privacy en het recht op bescherming
van persoonsgegevens.

In mei 2015 is de vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen waarin voor het eerst een
centraal UBO-register werd voorgeschreven. Op basis van deze richtlijn zouden
overheidsinstanties en bepaalde personen met een “legitiem belang” toegang krijgen
tot dit UBO register. Mede naar aanleiding van de Panama Papers is vervolgens in mei
2018 een gewijzigde anti-witwasrichtlijn aangenomen, waarin werd bepaald dat het
UBO-register publiek toegankelijk zou moeten worden. Dit ondanks een rapport van
de Europese privacy waakhond dat publieke toegang zou leiden tot “significant and
unnecessary risks for the individual rights to privacy and data protection”.
In een aantal zaken is vervolgens gesteld dat publieke toegang tot het UBO register in
strijd is met het recht op privacy en het recht op bescherming van persoonsgegevens.
Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat ongeclausuleerde
publieke toegang inderdaad strijdig is met deze grondrechten.
Deze uitspraak zal in ieder geval tot gevolg hebben dat binnen de EU de
ongeclausuleerde publieke toegang tot UBO-registers moet worden beëindigd, en dat
er waarborgen moeten komen die de privacy en de persoonsgegevens van betrokken
UBO’s beschermen bij het verstrekken van UBO-informatie. In Nederland betekent dit
een nieuwe uitdaging voor de Kamer van Koophandel om te bepalen onder welke
voorwaarden toegang zal worden verleend en om dit op korte termijn te
implementeren.

***
Over Arcagna
Arcagna is een onafhankelijk nichekantoor dat zich exclusief richt op de geïntegreerde
fiscale en juridische advisering van vermogende particulieren en ondernemers (private
clients). Cliënten zijn doorgaans succesvolle ondernemers die, naast rust op het familiale
en fiscale vlak, zeer geïnteresseerd zijn in het behoud van hun privacy.
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