Ondernemende families zien druk op privacy toenemen
Recente ontwikkelingen in de wetgeving doen de druk

"De genoemde wetgeving is er op gericht criminele

acht. Dit wordt doorkruist door media die belang heb-

op de privacy van ondernemende families voelbaar

activiteiten te bestrijden", legt Demis van Lierop,

ben bij het voeden van publieke nieuwsgierigheid naar

stijgen. Zo moeten zij schenkingen vanuit de fami-

senior kandidaat-notaris, uit. "De vraag is of dat

rijkdom. En de vrees is natuurlijk dat ook criminelen

lie aan goede doelen in eigen beheer publiceren. Op

werkt. Feit is dat de hang naar

Europees niveau wordt het ‘semi openbare’ register

transparantie op alle fron-

van uiteindelijk gerechtigden (´UBO’s´) gevreesd. Op

ten ondernemersfamilies tot

nemersfamilies die zich her-

nationaal niveau is een centraal aandeelhoudersre-

herbezinning op hun eigen-

bezinnen op hun eigendoms-

gister op komst. "Families hebben op termijn niet veel

domsstructuren dwingt. De

structuren en het waarborgen

vertrouwen in de afscherming van hun privégegevens",

behoefte aan privacy is niet

van hun privacy is het proces

aldus Corrine Holdinga, notaris bij Holdinga Matthijs-

gericht op het verbergen van de

van groot belang. Opvolgings-

sen Kraak in Amsterdam. "En dat is begrijpelijk."

financiële huishouding van de

vraagstukken en daaraan

onderneming. De angst zit in

gerelateerde zaken van family

maar meer dan dat een juridische dienstverlener in

de koppeling die iedereen kan

governance vergen tijd. Dat

brede zin, dat zich richt op ondernemers en hun on-

maken tussen de waarde van

derneming. De oprichters en medewerkers hebben hun

de onderneming en de belangen

roots bij de toonaangevende kantoren op de Amster-

van familieleden daarin."

Holdinga Matthijssen Kraak is een notariskantoor,

tot dat publiek behoren.
Bij het ontzorgen van onder-

geldt ook voor persoonlijke
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regelingen, zoals testamenten,
die daarop moeten worden

afgestemd. "De documentatie als eindproduct moet

damse Zuidas. Hun ervaring en internationale netwerk

De problematiek speelt onder meer bij het overdra-

stelt ze in staat accuraat in te spelen op de toenemende

gen van belangen naar volgende generaties. Families

niet het enige doel zijn, de weg er naartoe is minstens

internationale dimensies van de adviesvraag.

nemen daarbij doorgaans grote zorgvuldigheid in

zo belangrijk", vindt Van Lierop.

