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AANVULLING OP NIEUWSBRIEF 1-2021 

 

 

DE WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN EN WIJZIGINGEN IN HET BANKBELEID 

Aanvullende informatie 

Naar aanleiding van eerdere berichtgeving in de Probus Nieuwsbrief over de positie van onze Probus verenigingen 

en het bankenbeleid kwamen er vragen binnen hoe het dan zit met het UBO-register?  

In het kader van het Europese anti-witwasbeleid zijn landen verplicht gesteld om een zogenaamd UBO-register op 

te tuigen. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners. UBO's zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van 

of zeggenschap hebben over een organisatie. Bij verenigingen de bestuursleden dus. Op zich kwestieus dat naast 

inschrijving in het verengingsregister of handelsregister men zich ook nog moet inschrijven in het UBO-register. 

Kennelijk was er nog niet voldoende bureaucratie.  

Voor 22 maart 2022 moeten bestuursleden worden ingeschreven in het hiervoor door de Kamers van Koophandel 

ingerichte UBO-register. Dit geldt echter alleen voor Probusclubs met een volledige rechtsbevoegdheid, dus met 

notariële statuten en ingeschreven in het verengingsregister van de KvK. Het geldt niet voor verenigingen met 

beperkte rechtsbevoegdheid zonder commerciële activiteiten, waar in de voorgaande Nieuwsbrief naar verwezen 

werd. Dat er kennelijk banken zijn die hun verengingen met beperkte rechtsbevoegdheid de duimschroeven aan-

draaien om te switchen naar verenging met volledige rechtsbevoegdheid, wekte dan ook verbazing bij het hoofd 

van de UBO-desk van de Kamer van Koophandel die hierover geconsulteerd werd.  

Onze juridisch adviseur maakte ons er tenslotte nog op attent dat er een rechtsgeding gaande is bij het Europees 

Hof om de Europese regels waarop deze UBO-regels gebaseerd zijn te vernietigen. Dit omdat de UBO-data in 

strijd zouden zijn met de privacywetgeving. Hij achtte de kans van slagen reëel.  

PC’s met een beperkte rechtsbevoegdheid hoeven dus geen actie te ondernemen. Graag vernemen we als banken 

drang uitoefenen om van rechtspersoonlijkheid te switchen. 

PC’s met volledige rechtsbevoegd adviseren we zich geleidelijk aan voor te bereiden om wat voorlopig pas op 22 

maart 2022 verplicht is, mocht het Europese Hof niet anders beslissen. 

Voor nadere informatie: 

Mr. Paul Witte, vicevoorzitter 

E-mail: Vicevoorzitter@probus-nederland.nl  

  

Het portaal 

De introductie van het portaal in de nieuwsbrief heeft hier en daar voor verwarring gezorgd. Nogal wat secretaris-

sen meldden dat zij geen inloggegevens hadden ontvangen of dat de inlog niet of niet meer werkte. Ook lijkt niet 

helemaal duidelijk waarvoor het portaal is bedoeld. Daarom volgt hier wat aanvullende informatie. 
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Waarvoor bedoeld? 

Het portaal heeft vier functies: 

1. Het portaal is in de eerste plaats voor de clubsecretaris een overzichtelijk ledenadministratiesysteem. Voor 

alle zekerheid melden wij daarbij, dat die gegevens natuurlijk strikt vertrouwelijk behandeld worden. Probus 

Nederland heeft (met uitzondering van enkele ondersteuners) en met uitzondering van de contactgegevens 

van de secretaris, de penningmeester en de webmaster, die met Probus Nederland gedeeld worden, geen 

toegang tot de ledenadministraties; 

2. Door de directe koppeling met Probus Nederland voor de contactgegevens van genoemde functionarissen 

zal in de toekomst het doorgeven van mutaties bij functiewijzigingen niet meer nodig zijn; 

3. Het portaal legt voor de opgenomen berichten direct contact met de website. Aanklikken is voldoende om 

de website te openen; 

4. In het documentatiegedeelte kan snel informatie worden doorgegeven. 

 

Het portaal is tot stand gekomen omdat veel verenigingen om een ledenadministratiesysteem gevraagd hebben. 

Problemen 

1. Helaas is voor het verzenden van de inloggegevens een verouderde lijst gebruikt. Daardoor zal in een aan-

tal gevallen de brief met de inloggegevens nog bij een oud-secretaris terecht gekomen zijn. 

2. In veel gevallen is de verzending wel goed gegaan. Dan kon de secretaris wel inloggen. Het is dan niet on-

logisch, dat hij of zij begint met het aanvullen en eventueel verbeteren van de eigen gegevens. Dat ver-

loopt goed, maar vervolgens kan de betreffende secretaris niet meer inloggen. 

3. Een soortgelijk probleem is het verdwijnen van leden na een mutatie. Er wordt een nieuwe voorzitter be-

noemd. Dat betekent een mutatie van het profiel van de betreffende persoon. Maar helaas, na de mutatie 

blijkt die helemaal verdwenen. 

Deze problemen zijn gelukkig nu opgelost. 

Invullen van nieuwe leden 

Voor het opslaan van nieuwe leden moeten een aantal verplichte velden zijn ingevuld. Dat is uiteraard de naam 

en het e-mailadres en verder het wachtwoord. 

Dat laatste is niet vanzelfsprekend, omdat leden niet hoeven/ kunnen inloggen. Toch is het nodig om de gegevens 

op te kunnen slaan. Het hoeft geen volledig wachtwoord te zijn. Een of twee alfanumerieke tekens (letters zoals 

“aa”) volstaan. 

Slot 

Het portaal gaat pas goed werken als alle of nagenoeg alle clubs eraan deelnemen. Totdat het zover is, wil Probus 

Nederland u vragen mutaties van secretaris, penningmeester, os eventueel webmaster door te blijven geven met 

het formulier op onze website: Wijzigen functionaris - Probus Nederland (probus-nederland.nl) 

https://probus-nederland.nl/aanmelden-functionaris/

