
FACTSHEET TRUST-REGISTER 
 

Algemeen 

apart register het nieuwe register, voor ‘trusts en soortgelijke constructies’ 

(trust-register), bestaat naast het UBO-register, beiden 

onder het beheer van de KvK, zie 

https://www.uboregistertrusts.nl/  

‘trust’  

(art. 2  

HTV 1985) 

rechtsbetrekkingen die in het leven worden geroepen door 

een trustor (insteller), die goederen onder de macht van een 

trustee (beheerder) brengt ten behoeve van een of meer 

uiteindelijk belanghebbenden (begunstigde) 

‘en soortgelijke 

constructies’ 

• in Nederland: in elk geval fonds voor gemene rekening 

• andere lidstaten: zie lijst 

inwerkingtreding 1 november 2022 

 

Gevolgen voor trusts en soortgelijke constructies 

registratieplicht  rust op de trustee 

registratieplicht 

Nederlands  

trust-register 

• als de trustee gevestigd of woonachtig 

is in Nederland, of 

• als de trustee gevestigd of woonachtig 

is buiten de EU, maar namens de trust 

een zakelijke relatie aangaat of 

onroerend goed verwerft in Nederland 

sanctionering • bestuurlijke boete 

• last onder dwangsom 

gegevens trust naam, type en datum, plaats en doel van de totstandkoming 

inschrijftermijn bestaande 

trusts 

uiterlijk 1 april 2023 

nieuwe trusts uiterlijk een week na het ontstaan van de 

trust 

 

Gevolgen voor UBO’s 

UBO-

kwalificatie 

• oprichters (trustor) 

• trustees 

• protectors (indien van toepassing) 

• begunstigden (beneficiary), ongeacht het belang 

Voor bepaalde FGR’s kan bij de registratie van begunstigden 

worden volstaan met een omschrijving van de groep in wier 

belang het fonds is opgericht (bijvoorbeeld: ‘deelnemers 

beleggingsfonds’) in plaats van registratie van de individuele 

begunstigden. Dit kan alleen als het fonds wordt beheerd door 

een beheerder met een vergunning op grond van art. 2:65 of 

2:69b Wft én wordt aangeboden aan minimaal 150 personen 

• elk ander natuurlijk persoon die door direct/indirecte eigendom 

of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust 

uitoefent 

gegevens 

UBO’s 

openbaar naam, geboortemaand, -jaar en -land, 

nationaliteit, aard en omvang van het belang (in 

klassen) 

niet-openbaar geboortedag, - plaats en -land, woonadres,  

BSN en TIN, e-mailadres 

afscherm-

mogelijkheden 

Minderjarigen, handelingsonbekwamen (curatele 

en bewind), personen onder 

overheidsbescherming 

 

Gevolgen voor Wwft-instellingen 

raadpleegplicht  als een trust Wwft-cliënt is: vóór het aangaan van de zakelijke 

relatie een uittreksel uit het trust-register opslaan 

ook uit het trust-register van een andere EU-lidstaat als de trust 

daarvoor registratieplichtig is (anders dan bij het ‘gewone’ UBO-

register) 

terugmeldplicht discrepanties tussen informatie in trust-register en eigen 

informatie melden aan de KvK 

 

https://www.uboregistertrusts.nl/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1024(01)R(01)&qid=1625749904342&from=NL

