Voor ondernemende generaties

Anonimisering
Hoe blijft de omvang van uw vermogen
uit de bekendheid?
Via de openbare registers is veel informatie voor iedereen zichtbaar. Met deze
informatie kan men bijvoorbeeld een indruk krijgen van de omvang van het
vermogen van uw BV en daarmee uw privévermogen. Maar is dat ook wenselijk?
Door middel van anonimisering kan worden voorkomen dat dergelijke persoonlijke
informatie in verband te brengen is met u als aandeelhouder.
Veel informatie is openbaar

Anonimiseren van uw vermogen

De aandeelhouder van een BV is doorgaans
vrij eenvoudig te achterhalen uit de openbare
registers. In veel gevallen is de BV naar de
aandeelhouder vernoemd, is de
aandeelhouder tevens bestuurder van de BV
of is de aandeelhouders zelfs geregistreerd als
enig aandeelhouder. Daarnaast dienen
aandelenbelangen van 20% of meer in de
jaarrekening van de aandeelhouder te worden
opgenomen. Dit maakt het eenvoudig voor een
derde om het vermogen van uw BV in verband
te brengen met u als aandeelhouder. Frequent
wordt het door de aandeelhouder niet als
prettig ervaren dat derden een nauwkeurige
indruk hebben van de omvang van zijn of haar
vermogen.

Door de vennootschappelijke structuur te
anonimiseren is (het vermogen van) uw BV
door een derde niet langer in verband te
brengen met u als aandeelhouder. Afhankelijk
van de wensen van u als aandeelhouder en de
informatie die nu al openbaar is, is het mogelijk
om de structuur geheel dan wel gedeeltelijk te
anonimiseren. Bij gedeeltelijke anonimisering
hebben derden slechts zicht op een gedeelte
van uw vermogen. Dit ‘rookgordijn’ kan
voorkomen dat derden geprikkeld worden om
te onderzoeken hoe groot het
geanonimiseerde gedeelte van uw vermogen
is.

Hoe werkt anonimisering?
Het openbare register dat de meeste
bekendheid geniet ten aanzien van
vennootschappelijke informatie is het
Handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Indien in dit register bijvoorbeeld
wordt gezocht naar uw BV komt een ruime
hoeveelheid informatie beschikbaar die in
meer of mindere mate een verband legt met u
als aandeelhouder of wellicht u als oprichter.

Deze informatie die een verband legt met u,
dient zo veel mogelijk uit de registers te
worden verwijderd. Als in de openbare
registers geen informatie beschikbaar is die uw
BV in verband brengt met u, is de
vennootschappelijke structuur volledig
geanonimiseerd.

Welke gegevens kunnen worden
geanonimiseerd?
Het is niet altijd eenvoudig om een
vennootschappelijke structuur te
anonimiseren. Indien een nieuwe structuur
wordt opgezet kan direct vanaf het begin
rekening worden gehouden met de wens om
de structuur anoniem op te zetten. Indien het
echter om een bestaande structuur gaat is
anonimisering minder eenvoudig omdat het
bewerkelijker is om reeds openbare informatie
uit te registers te verwijderen. Veel (oude)
gegevens blijven immers ook nadat deze zijn
aangepast in beginsel nog zichtbaar in het
Handelsregister. Maar ook deze informatie kan
onder voorwaarden worden gewist.

Wat kan Deloitte voor u betekenen?
Wij overleggen graag met u welke mate van
anonimisering aansluit bij uw wensen en uw
vermogen.
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