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In de strijd tegen het witwassen van geld en de finan-
ciering van terrorisme is er in België, net zoals in de 
andere EU-lidstaten, een UBO-register ingevoerd. Die 
centrale database, beheerd door de FOD Financiën, 
houdt informatie bij over de fysieke personen achter 
o.a. vennootschappen (de zogenaamde ‘uiteinde- 
lijke begunstigden’ of ‘ultimate beneficial owners’ of 
afgekort UBO). Naast vennootschappen met 
rechtspersoonlijkheid (zoals ’nv’s en bvba’s) worden 
ook burgerlijke maatschappen geviseerd. Graag gaan 
wij hieronder verder in op die nieuwe verplichting.

1. Wie is te beschouwen als een te 
registreren UBO?

Een UBO is steeds een natuurlijk persoon. Wanneer 
hij zijn aandelen via een of meer vennootschap-
pen aanhoudt, moeten die tussenliggende ven-
nootschappen ook mee gemeld worden.

Worden als UBO’s van vennootschappen (zoals o.a. 
maatschappen) beschouwd:

a) de natuurlijke personen die rechtstreeks of on-
rechtstreeks (dat wil zeggen via een of meerdere 
tussenliggende vennootschappen) meer dan 
25% van de stemrechten of meer dan 25% van 
de aandelen of het kapitaal van de vennootschap 
aanhouden. Als de eigendom van de aandelen 
of van het kapitaal gesplitst is in blote eigendom 
en vruchtgebruik, moeten zowel de blote eige-
naar als de vruchtgebruiker gemeld worden op 
voorwaarde dat er een toereikend percentage 
van de stemrechten of van het eigendomsbelang 
(aandelen) is, zijnde meer dan 25%.

b) de natuurlijke personen die zeggenschap hebben 
over de vennootschap via andere middelen 
(zoals een aandeelhoudersovereenkomst of een 
vetorecht) én tevens aandeelhouder zijn.

c) als via de twee bovenstaande methodes geen 
UBO kan worden aangeduid, wordt de natuurlijk 
persoon die behoort tot het hoger leidinggevend 
kader, aangeduid als UBO (dat zal vooral van 
toepassing zijn voor beursgenoteerde bedrijven). 
Het kan dus gaan om de CEO, de voorzitter van 
het directiecomité of een lid van de directieraad.

De eerste twee categorieën a) en b) zijn cumulatief 
en moeten beide gemeld worden. De derde cate-
gorie c) moet enkel gemeld worden als er onder a) 
en b) geen UBO’s geïdentificeerd worden.

2. Welke informatie moet aan het UBO- 
register worden meegedeeld?

De Belgische vennootschappen, zoals de 
maatschappen, hebben een uitgebreide informatie- 
verplichting. Naast de identiteitsgegevens (aan 
de hand van het rijksregisternummer) moet 
meegedeeld worden op welke datum de persoon 
in kwestie UBO is geworden alsook de omvang van 
zijn belang (het percentage in de aandelen of 
kapitaal en/of stemrechten).

3. Welke informatie moet verstrekt worden 
aan de UBO?

De vennootschappen die hun UBO’s gemeld 
hebben in het register, moeten op hun beurt de 
UBO’s per brief of per e-mail daarover informeren. 
Zo moeten zij de UBO’s onder andere informeren 
over de gegevens die zijn gemeld alsook over de 
toegangsmogelijkheden tot het register.

Eens alle gegevens aan het register zijn overge-
maakt, zal de FOD Financiën de UBO op de hoogte 
brengen van de inschrijving in het register en hem 
de geregistreerde informatie bezorgen.
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4. Praktische modaliteiten

De nodige gegevens met betrekking tot de UBO’s 
moesten uiterlijk 31 december 2019 voor de eerste 
keer aan het register worden overgemaakt. 
De fiscus heeft echter meegedeeld dat ze tot 
31 december 2019 een gedoogbeleid zal voeren en 
dus tot die datum geen sancties zal opleggen indien 
de registratie in het UBO-register nog niet of niet 
volledig zou gebeurd zijn.

Na die eerste registratie moeten de vennoot- 
schappen de informatie ten minste jaarlijks 
bijwerken/bevestigen. Latere wijzigingen van de 
meegedeelde informatie (zoals het wegvallen 
van een UBO, toevoeging van een nieuwe UBO, 
wijziging van het adres van een UBO, wijziging aan-
delenpercentage ...) moet de vennootschap aan het 
register melden binnen een termijn van één maand 
vanaf het moment dat men kennis neemt van de 
wijziging.

De mededelingen aan het UBO-register moeten 
verlopen via het elektronische platform MyMinFin. 
Aanmelden is mogelijk door middel van een e-ID 
(en kaartlezer), de app ‘itsme’ of een token.

De meldingen moeten gedaan worden door de 
wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap 
(zaakvoerder/bestuurder) of een aangestelde 
gevolmachtigde (zoals een accountant). Het is niet 
verplicht om bewijsstukken (zoals de statuten) toe 
te voegen. Ook de omvang van het vermogen moet 
niet meegedeeld worden.

5. Wat als niet aan de meldingsplicht 
voldaan wordt?

Een administratieve geldboete van 250 euro 
tot 50.000 euro kan opgelegd worden aan de 
bestuurder/zaakvoerder (en als die er niet zijn aan 
het wettelijk bestuursorgaan of het directiecomité) 
wanneer er niet voldaan is aan de registratie of 
wanneer er onjuiste of onvolledige informatie is 
overgemaakt.

In specifieke gevallen kan de bestuurder/zaak- 
voerder ook met een strafrechtelijke geldboete van 
50 euro tot 5000 euro (vermenigvuldigd met de 
opdeciemen uiteindelijk 400 euro tot 40.000 euro) 
bestraft worden.

6. Wie kan het UBO-register raadplegen?

De informatie in het UBO-register is raadpleegbaar 
door alle overheidsdiensten die belast zijn met de 
strijd tegen witwassen (o.a. politie en fiscale 
administratie).

Tevens kan iedere burger tegen betaling een deel 
van de gegevens raadplegen. Zo zijn het adres en 
het rijksregisternummer van de UBO bijvoorbeeld 
niet toegankelijk. De zoekmogelijkheden zijn beperkt 
tot het ondernemingsnummer en de naam van de 
vennootschap.

7. Heeft u nog verdere vragen?

Op de website www.finances.belgium.be (tabblad 
E-services, UBO-register) vindt u uitgebreide infor-
matie over het UBO-register.

Voor meer informatie over de verplichtingen die 
verbonden zijn aan een burgerlijke maatschap, kunt 
u ook steeds contact opnemen met onze juridische 
dienst.
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Wenst u meer informatie over erfenisrecht of 
een ander fiscaal en/of juridisch onderwerp?

Neem contact op met onze medewerkers 
of kom langs op kantoor.
Antwerpen +32 3 241 09 99
Mortsel +32 3 443 93 50
Gent +32 9 240 00 40

Blijf op de hoogte en volg ons via

 linkedin.com/company/dierickx-leys-private-bank
 facebook.com/dierickxleys

Disclaimer
Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en mag niet beschouwd wor-
den als een professioneel, fiscaal of juridisch advies. Dierickx Leys Private Bank 
streeft ernaar deze informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven, zonder 
hiervoor evenwel een garantie te kunnen bieden. Gezien de complexiteit van be-
paalde operaties en hun implicaties op burgerlijk en fiscaal vlak, raden wij u aan uw 
notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen. 


