
UBO-register: aandeelhoudersstructuur 
van Belgische vennootschappen wordt 
publieke informatie

Inleiding

De vierde en vijfde Witwasrichtlijn hebben België verplicht om 

een ‘centraal register van uiteindelijke begunstigden’ op te 

zetten, het zogenaamde ‘UBO[1]-register’. 

België heeft deze Europese wetgeving geïmplementeerd via de 

wet van 18 september 2017, die in werking is getreden op 16 

oktober 2017. 

De specifieke werkingsmodaliteiten van het UBO-register werden 

vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018, dat in 

werking treedt op 31 oktober 2018.  

Het UBO-register zal o.a. informatie bevatten over de natuurlijke 

personen die een (on)rechtstreeks toereikend belang in, of 

zeggenschap over, een in België opgerichte vennootschap 

hebben. Een dergelijk belang wordt vermoed bij een (on)

rechtstreekse participatie van meer dan 25%.  

De betrokken vennootschappen dienen de gegevens van hun 

uiteindelijk begunstigden over te maken aan de Administratie 

Thesaurie van de FOD Financiën, de beheerder van het UBO-

register, en dit tegen 31 maart 2019. 

Aangezien maatschappen eveneens vennootschappen zijn 

(evenwel zonder rechtspersoonlijkheid) vallen zij ook binnen de 

werkingssfeer van het UBO-register. De anonimiteit die een 

maatschap momenteel biedt, zal dus grotendeels wegvallen.
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Ook de uiteindelijke begunstigden van vzw’s, stichtingen, trusts, 

fiducieën en andere vergelijkbare juridische constructies worden 

geviseerd door het UBO-register, maar in het kader van deze 

nieuwsbrief beperken wij ons tot de categorie ‘in België 

opgerichte vennootschappen’.

Via het UBO-register wil men de bevoegde autoriteiten de 

mogelijkheid bieden om witwasmisdrijven, en de achterliggende 

personen/aandeelhouders, op te sporen. Het UBO-register zal 

evenwel ook in grote mate toegankelijk zijn voor elke burger en 

de fiscus. 

Inmiddels is op de website van de FOD Financiën een FAQ[2]

verschenen over het UBO-register, met praktische toelichtingen.  

Inhoud van het UBO-register: informatieaanlevering over de 

economisch begunstigden door de (bestuurders van de) 

betrokken Belgische vennootschap

Diegene die het UBO-register raadpleegt, zal een verregaand 

inzicht verkrijgen in de aandeelhoudersstructuren van in België 

opgerichte vennootschappen. 

Het UBO-register zal m.b.t. vennootschappen immers informatie 

bevatten over de natuurlijke personen die:

  1.  rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend 

percentage van het eigendomsbelang of van de 

stemrechten in een Belgische vennootschap bezitten; of,

  2.  via andere middelen zeggenschap hebben over een 

Belgische vennootschap. 

Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer 

dan vijfentwintig procent van de stemrechten, de aandelen 

of het kapitaal[3], geldt als een indicatie van een toereikend 

belang in de zin van (i) hierboven. 



Volgens een letterlijke lezing van de Wet leidt een loutere (on)

rechtstreekse participatie van net 25% niet tot een opname van 

de gegevens van de betrokken aandeelhouder/natuurlijke 

persoon in het UBO-register, aangezien de participatie volgens 

de wettekst “meer dan 25 percent” dient te bedragen. De FAQ is 

evenwel minder genuanceerd en vermeldt: “indicatie van een 

toereikend percentage: 25%”.[4]

Indien de personen onder (i) en (ii) niet geïdentificeerd kunnen 

worden, worden de gegevens van het hoger leidinggevend 

personeel van de vennootschap opgenomen in het UBO-register.

De informatie in het UBO-register betreft o.a. de (voor)naam, de 

geboortedatum, de nationaliteit en het adres van de uiteindelijke 

begunstigden, evenals de aard en omvang van het aangehouden 

economisch belang. Ook de gegevens van de 

tussenvennootschappen bij een onrechtstreekse participatie 

worden opgenomen.  

Belgische vennootschappen dienen zelf de informatie over hun 

uiteindelijke begunstigden in te winnen en te bewaren. Zij 

moeten deze informatie via elektronische weg overmaken aan de 

Administratie Thesaurie van de FOD Financiën (via MyMinFin), 

die het UBO-register zal beheren. 

De informatie over de uiteindelijk begunstigden moet de eerste 

maal aangeleverd worden uiterlijk vóór 31 maart 2019.[5]

De vennootschap zal de identiteit van haar uiteindelijke 

begunstigden doorgaans kunnen afleiden uit haar 

aandeelhoudersregister, maar bij groepsstructuren zal zij ook de 

moedervennootschap(en) moeten aanspreken om een duidelijk 

zicht te krijgen op de achterliggende natuurlijke personen en de 

omvang van hun (onrechtstreekse) participaties. 

Bestuurders zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de correcte 

uitvoering van de verplichtingen die in het kader van het UBO-



register op de door hen bestuurde Belgische vennootschap 

rusten, en kunnen bij gebrekkige uitvoering een significante 

geldboete oplopen. 

Toegang tot het UBO-register 

Logischerwijze zullen de actoren die actief zijn in de opsporing 

van witwasmisdrijven toegang hebben tot het UBO-register.

[6]

Ook de fiscus zal onder voorwaarden toegang krijgen tot het 

UBO-register. Een fiscale ambtenaar met een hogere titel dan 

die van attaché zal het UBO-register kunnen raadplegen “ten 

einde de juiste heffing van de belasting te verzekeren”.[7] De 

fiscus zal met andere woorden de aandeelhoudersstructuur van 

Belgische vennootschappen kunnen verifiëren met het oog op 

een taxatie.

De toegang tot het UBO-register zal een belangrijke verruiming 

betekenen van de bevoegdheden van de fiscus, aangezien zij 

geen andere rechtstreekse middelen heeft om de actuele

aandeelhoudersstructuur van een Belgische vennootschap in 

kaart te brengen.[8] Een overdracht van aandelen op naam 

verloopt immers meestal onderhands en dient niet gepubliceerd 

te worden.

Ook elke burger zal het UBO-register kunnen raadplegen 

m.b.t. in België opgerichte vennootschappen [9] en toegang 

krijgen tot o.a. de naam [10], geboortemaand, geboortejaar, 

woonstaat en nationaliteit van de uiteindelijke begunstigde van 

een Belgische vennootschap, evenals de aard en omvang van 

het aangehouden belang. 

Een uiteindelijk begunstigde kan in een beperkt aantal situaties 

een verzoek tot afwijking indienen, opdat haar gegevens 

gedeeltelijk of geheel ontoegankelijk worden gemaakt. 



Burgers zullen de informatie in het UBO-register enkel kunnen 

raadplegen op basis van het KBO-nummer of de naam van de 

vennootschap en dus niet op basis van  de naam van een 

natuurlijke persoon. Zo zal het dus niet mogelijk zijn om met ‘één 

klik’ alle participaties van een specifieke natuurlijke persoon op 

te vragen. 

Conclusie

De aandeelhoudersstructuren van Belgische vennootschappen 

zullen binnenkort grotendeels blijken uit het nieuwe UBO-

register, en dit register zal toegankelijk zijn voor elke burger. 

Belgische vennootschappen dienen zelf de gegevens over hun 

voornaamste natuurlijke personen/aandeelhouders (‘uiteindelijk 

begunstigden’) in te winnen en over te maken aan het UBO-

register, en dit op straffe van geldboetes. 

Ondanks het feit dat het UBO-register is opgericht vanuit een 

anti-witwas invalshoek, zal ook de fiscus de inhoud van het 

UBO-register kunnen raadplegen voor puur fiscale doeleinden. 

De inrichting van het UBO-register is een belangrijke stap in het 

creëren van transparantie m.b.t. vermogens in België, en 

betekent een nieuw middel voor de fiscus om de personen achter 

Belgische vennootschappen te controleren.

Voor meer informatie omtrent het UBO-register of de 

witwaswetgeving, dan wel de fiscale implicaties hiervan, kan u 

ons steeds contacteren. 

Ook voor de implicaties van het UBO-register in hoofde van 

vzw’s, fiducieën en trusts kan u ons steeds contacteren. 

Datum: 01/10/2018.. Deze nieuwsbrief is louter informatief en 

dient niet beschouwd te worden als een juridisch advies. Voor 

uw vragen of een juridisch advies kan u contact opnemen met 



ons kantoor.

[1] Ultimate Beneficial Owner.

[2]

https://financien.belgium.be/sites/default/files/20180926_F

AQ_NL_UBO.pdf

[3] Artikel 4, 27°, a), i), lid 2 van de Wet van 18 september 

2017.

[4] FAQ dd. 27 september 2018, p. 2.

[5] https://financien.belgium.be/nl/ubo-register

[6] Bv. de CFI en de financiële instellingen in het kader van een 

cliëntenonderzoek.

[7] Artikel 322, §1 WIB.

[8] I.t.t. de gepubliceerde oprichtingsakte met de oorspronkelijke 

aandeelhouders/oprichters.

[9] Artikel 6, 3° UBO-KB. Deze ruime toegang tot het UBO-

register door burgers is voorzien in de vijfde Witwasrichtlijn.

[10] Niet de voornaam.


