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Via deze informatienota 
wensen wij u, als UBO 
van onze vennootschap, 
te informeren over uw 
gegevens die zullen 
worden meegedeeld in het 
UBO-register, alsook over 
uw rechten in het kader 
van het UBO-register.

 • naam en eerste voornaam;
 • geboortedag, geboortemaand en 
geboortejaar;

 • nationaliteit(en);
 • volledige verblijfsadres;
 • datum waarop u UBO van onze vennootschap 
bent geworden;

 • identificatienummer van het Rijksregister van 
natuurlijke personen of van de Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid en, waar van 
toepassing, elk vergelijkbaar identificatiemiddel 
dat wordt afgeleverd door de staat waar u 
verblijft of waarvan u onderdaan bent;

 • de categorieën van personen waartoe u 
behoort:
a) de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks 

of onrechtstreeks een toereikend 
percentage van de stemrechten of van het 
eigendomsbelang in deze vennootschap 
houdt/houden,  
 
Een door een natuurlijke persoon gehouden 
belang van meer dan 25 % van de aandelen 
of het kapitaal van de vennootschap, 
geldt als een indicatie van een toereikend 
percentage van de stemrechten of van het 
indirect belang. 

Een belang gehouden door een 
vennootschap die onder zeggenschap staat 
van 1 of meerdere natuurlijke perso(o)
n(en), of van meerdere vennootschappen 
die onder zeggenschap staan van dezelfde 
natuurlijke persoon of natuurlijke personen, 
van meer dan 25 % van de aandelen of 
van meer dan 25 % van het kapitaal van de 
vennootschap, geldt als indicatie van een 
toereikend onrechtstreeks belang. 

b)  de natuurlijke perso(o)n(en) die 
zeggenschap heeft/hebben over deze 
vennootschap via andere middelen. 

c) de natuurlijke perso(o)n(en) die behoort/
behoren tot het hoger leidinggevend 
personeel, indien na uitputting van alle 
mogelijke middelen en op voorwaarde dat 
er geen gronden voor verdenking bestaan, 
geen van de personen als bedoeld onder 
a) of b) is geïdentificeerd, of indien er 
enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde 
perso(o)n(en) de uiteindelijke 
begunstigde(n) is, respectievelijk zijn; 

In het kader van de Europese antiwitwaswetgeving worden 
alle Belgische vennootschappen verplicht informatie over 
hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners’ of 
afgekort UBO’s) in te voeren in een elektronisch register  
(UBO-register). 

UBO-register
Informatienota bestemd voor de uiteindelijke 
begunstigden van een vennootschap



UBO-register • Informatienota bestemd voor de uiteindelijke begunstigden van een vennootschap

 • of het gaat om een persoon die 1 van 
de voorwaarden hiervoor vervult, 
afzonderlijk of samen met andere 
personen;

 • of u een rechtstreekse of 
onrechtstreekse UBO bent;

 • indien u een onrechtstreekse UBO 
bent, het aantal tussenpersonen en 
ook, voor elk van hen, de volledige 
identificatiegegevens, met minstens 
de naam, de oprichtingsdatum, de 
handelsnaam, de rechtsvorm, het 
adres van de maatschappelijke zetel 
en het ondernemingsnummer, en waar 
van toepassing elk ander vergelijkbaar 
identificatiemiddel dat wordt afgeleverd 
door de staat waar de tussenpersoon is 
geregistreerd;

 • de omvang van het uiteindelijke belang in 
de vennootschap, namelijk: 

a) in het geval van een rechtstreekse 
UBO en wanneer het zeggenschap 
resulteert uit de eigendom van 
de aandelen of stemrechten, het 
percentage van de aandelen of 
stemrechten in de vennootschap;

b) in het geval van een onrechtstreekse 
UBO en wanneer het zeggenschap 
resulteert uit de onrechtstreekse 
eigendom van de aandelen of 
stemrechten in de vennootschap, 
de gewogen percentages van de 
aandelen of stemrechten in de 
vennootschap.

Let op
Elke wijziging in voormelde informatie 
dient binnen de maand te worden 
aangepast in het UBO-register door de 
vennootschap. 

Dank om ons zo spoedig mogelijk 
op de hoogte te willen houden van 
iedere wijziging in voormelde gegevens 
zodat wij kunnen voldoen aan deze 
verplichting. Bovendien dient de 
vennootschap de juistheid van de 
informatie in het UBO- register jaarlijks 
te bevestigen. 

Wij dienen ook de stavingstukken 
betreffende voormelde informatie 
ter beschikking te stellen in het UBO-
register. Deze informatie (alsook de 
stavingstukken) wordt gedurende 
een periode van 10 jaar bewaard 
vanaf de dag van het verlies van 
de rechtspersoonlijkheid van onze 
vennootschap of de definitieve 
stopzetting van onze activiteiten.

De gegevens in het UBO-register zijn 
toegankelijk voor:
 • de bevoegde autoriteiten die belast 
zijn met de strijd tegen terrorisme en 
witwassen van geld, inclusief de fiscale 
autoriteiten;

 • de onderwerpen entiteiten in het kader 
van de nakoming van hun verplichtingen 
inzake waakzaamheid ten aanzien 
van de cliënten in het kader van de 
antiwitwaswetgeving, zoals banken, 
advocaten, notarissen en accountants; en

 • elke burger.

U heeft, als natuurlijke persoon, recht 
om kennis te nemen van de gegevens 
die op uw naam in het UBO-register 
zijn opgenomen. 

U kan hiertoe een aanvraag indienen 
bij de Algemene Administratie 
van de Thesaurie van de Federale 
Overheidsdienst Financiën 
Kunstlaan 30, 1040 Brussel,  
ubobelgium@minfin.fed.be 

Bovendien kan u, als natuurlijke 
persoon, kosteloos aan ons of 
aan de Algemene Administratie 
van de Thesaurie van de Federale 
Overheidsdienst Financiën vragen 
om de onjuiste gegevens die op uw 
naam zouden geregistreerd zijn, te 
verbeteren of te verwijderen.


