Partin
Valkenboskade 599
2563 JE Den Haag

Aan de Minister van Financiën
De heer W. Hoekstra

Onderwerp

Datum

www.partin.nl
www.kleinegoededoelen.nl

Consultatie Conceptwetsvoorstel ‘Implementatiebesluit
registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen
en andere juridische entiteiten’
24 mei 2019

Geachte heer Hoekstra,
Hierbij maken wij gebruik van de gelegenheid te reageren op het
conceptwetsvoorstel ‘Implementatiebesluit registratie uiteindelijk
belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ dat
op 20 mei 2019 in consultatie is gegaan. We maken ons zorgen over de
gevolgen van dit voorstel. Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de
verplichting tot het bijhouden en centraal registeren van informatie over de
ultimate beneficial owner (UBO) van in Nederland opgerichte
vennootschappen en andere juridische entiteiten. Echter, Algemeen Nut
Beogende Instellingen (ANBI’s) hebben geen ‘uiteindelijk begunstigde
eigenaar’.
Partin is een Nederlandse maatschappelijke brancheorganisatie die zich inzet
voor de belangen van particuliere initiatieven (PI) werkzaam binnen
ontwikkelingssamenwerking. Momenteel telt Partin 350 leden. Alle leden zijn
een ANBI. De bestuurders van onze ledenorganisaties zijn overwegend
vrijwilligers.
Ons bezwaar richt zich op de aard van een ANBI, waarvan immers het doel
het dienen van het algemeen nut is, en er geen sprake is van een
begunstigde. Algemeen nut is per definitie iets anders dan particulier nut.
Een ANBI heeft per definitie dus geen Ultimate Beneficient Owner. Daarmee
is het inhoudelijk en principieel onjuist om ANBI's te verplichten een
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'uiteindelijk begunstigde eigenaar’ aan te wijzen. Het is een ANBI zelfs
wettelijk verboden om individuele bestuurders of medewerkers als
begunstigden te hebben, ook bij de ontmanteling van de instelling.
Bovendien geeft het inschrijven van een UBO bij ANBI’s onjuiste informatie
en dat schaadt de betrouwbaarheid van het beoogde register. Dit is onjuiste
informatie en schadelijk voor de betrokken personen, die ten onrechte als
eigenaar of als begunstigde van vermogens worden geafficheerd. Dat heeft
negatieve consequenties voor de persoonlijke levenssfeer van huidige
bestuurders van ANBI’s en bij het uitoefenen van hun functie. Bovendien zal
het potentiële bestuurders weerhouden van het aannemen van functies bij
ANBI’s.
Ook druist ons inziens het voorstel in tegen het belang dat de overheid
toekent aan goede doelen. In het regeerakkoord staat o.a. dat 'de vele
positieve krachten in onze samenleving van burgers, verenigingen en
geloofsgenootschappen' ruimte verdienen. Hiermee laat het kabinet zien
volstrekt terecht gevoelig te zijn voor de oproep van de sector goede doelen
(en filantropie) te erkennen als een belangrijk fundament voor
maatschappelijke binding en actief burgerschap. Particuliere initiatieven zijn
daarvan een goed voorbeeld. Deze maatregel is hiermee volledig in
tegenspraak. ANBI's de verplichting opleggen een 'uiteindelijk
belanghebbende' aan te wijzen en te registreren, beïnvloedt de beeldvorming
en het functioneren van de filantropische sector negatief. De neiging om bij
te dragen aan de sector zal afnemen. Minder mensen zullen zich bestuurlijk
voor ANBI’s willen inzetten.
Bovendien leidt het verplichten om een 'uiteindelijk belanghebbende' aan te
wijzen en te registreren in het Handelsregister tot onnodige verzwaring van
de administratieve lasten.
Wij sluiten ons daarom aan bij het voorstel van SBF en verzoeken u daarom
ANBI’s vrij te stellen van de UBO-registratieplicht in het Handelsregister.
ANBI’s hebben geen eigenaars of begunstigden, maar bestuurders die binnen
de statutaire doelstellingen de maatschappelijke missie uitvoeren ten bate
van het algemeen belang. Alle ANBI’s zijn momenteel al mét hun
bestuursleden en statutaire doelstelling in het Handelsregister geregistreerd.
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De echt ter zake doende informatie, inclusief doelstelling en samenstelling
bestuur over ANBI's, is dus al openbaar toegankelijk.
Namens 350 particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking,
met hoogachting,

Lucy Engelen
Voorzitter

Trudeke Vuijk
Secretaris

Koen Vliegenthart
Penningmeester

Yvonne van Driel
Algemeen bestuurslid

Erik Boerrigter
Directeur

Samen kunnen we meer én doen we meer

