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Beheer

Verwachte kosten voor 
beheer en onderhoud:

Er is nog geen vastgestelde verwachting voor de kosten voor 
beheer en onderhoud.

Geschatte levensduur: De geschatte levensduur na oplevering is nog niet bekend.

Toelichting algemene 
systematiek van 
kostentoerekening  
aan projecten:

De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek 
Projectportfoliomanagement voorschrijft, wordt gehanteerd. 
Het UBO programma hanteert het baten-lastenstelsel. De wijze 
van toerekenen van kosten van intern en extern personeel is 
volledig onderbouwd. De gehanteerde uurtarieven zijn 
opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en 
organisatie overhead en werkplekkosten. Eenmaal per jaar 
worden de uurtarieven van de KVK vastgesteld op basis van de 
begroting. Exploitatiekosten ten tijde van de programma 
uitvoering, zijn niet van toepassing. Exploitatiekosten worden na 
oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-08-2017

UBO-Register
Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

Op grond van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn is opstellen van een 
UBO-register verplicht voor alle Europese lidstaten. Het UBO-register heeft als 
doel bij te dragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel 
voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. UBO staat voor Ultimate 
Beneficial Owner oftewel de "uiteindelijk belanghebbende" van een 
vennootschap of andere juridische entiteit.
Het UBO programma implementeert – in opdracht van het ministerie van 
Financien – het UBO-register en overige benodigde componenten binnen de 
Kamer van Koophandel (KvK) op basis van een programma van eisen.
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Baten

Kwalitatief Jaarlijks in € mln. Incidenteel in € mln.

De realisatie van het UBO-register betreft een wettelijke verplichting met een minimaal op te leveren product welke op een vaste datum 
gereed moet zijn. Na realisatie van het UBO-register voldoet de Nederlandse overheid aan Europese wettelijke verplichtingen om een 
UBO-register in werking te hebben en stelt het de maatschappij in staat om informatie over Nederlandse UBO's op te vragen, onder andere 
om te kunnen voldoen aan een verplichting in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

€ 0,00 € 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.
Initieel geschatte

meerjarige projectkosten
Actueel geschatte

meerjarige projectkosten
Daadwerkelijk gerealiseerde

meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen € 0,00 € 0,00 € 0,00

hardware € 0,00 € 0,00 € 0,00

standaardsoftware € 0,00 € 0,00 € 0,00

dataverbindingen € 0,00 € 0,00 € 0,00

ingehuurd extern personeel € 8,80 € 8,80 € 2,02

intern personeel € 0,00 € 0,00 € 0,81

uitbesteed werk € 0,00 € 0,00 € 0,00

inbesteed werk € 0,00 € 0,00 € 0,00

Extra projectkosten € 0,00 € 0,00 € 0,09

TOTALEN € 8,80 € 8,80 € 2,92

Ontwikkeling

Maatwerk Functiepunten Toelichting

Ja 0 -

Doorlooptijd

Startdatum
Initieel geschatte 
einddatum

Actueel geschatte 
einddatum Toelichting wijziging doorlooptijd

01-08-17 30-06-21 30-06-21 -
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Projectplannen

Projectplandatum Projectplanversie Projectplan conform eisen Toelichting

17-12-18 2.0 Ja Project Initiatie Document – UBO Overall

Marktpartijen

Marktpartijen Rol

N.v.t. De ontwikkeling vindt intern plaats. Er worden geen delen werk uitbesteed aan externe marktpartijen.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum Nummer Titel Link

17-07-18 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 https://wetten.overheid.nl/BWBR0041193/2018-07-25

10-02-16 Contouren UBO-register https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/10/
kamerbrief-over-de-contouren-van-het-ubo-register

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041193/2018-07-25
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/10/kamerbrief-over-de-contouren-van-het-ubo-register
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/10/kamerbrief-over-de-contouren-van-het-ubo-register

