
Beste, 

 

U heeft mogelijk reeds via diverse kanalen opgevangen dat er een UBO-register werd 

ingevoerd dewelke de uiteindelijke begunstigde(n) van Uw vennootschap(pen) zal 

registreren. 

 

Wij zullen U in dit bericht de volledige toelichting besparen maar diegenen die meer info 

wensen omtrent dit onderwerp kunnen terugvallen op de bijlage van dit bericht of 

kunnen een kijkje nemen op de volgende website:  https://financien.belgium.be/nl/ubo-

register 

 

De definitie van uiteindelijke begunstigde (UBO) wordt bovendien duidelijk omschreven 

in de FAQ UBO-register. 

 

Het komt erop neer dat U verplicht bent om uiterlijk tegen 31/03/2019 de 

uiteindelijke begunstigde(n) van Uw vennootschap(pen) te registreren via het Myminfin-

portaal: https://financien.belgium.be/nl/E-services/My_Minfin 

 

De belangrijkste krijtlijnen bij deze verplichting zijn de volgende: 

 

• de uiteindelijke begunstigden moeten geregistreerd worden vóór 
31/03/2019. 

• wijzigingen moeten binnen de maand geregistreerd worden in het UBO-
register. 

• de juistheid van de informatie in het UBO-register moet jaarlijks worden 
bevestigd. 

• bij inbreuk op deze verplichting zijn er strafrechterlijke administratieve 
boetes voorzien van 250 tot 50.000 euro ten laste van de 
zaakvoerders/bestuurders van de informatieplichtige. 

 

Indien U als informatieplichtige deze verplichting wenst over te dragen aan een derde is 

het noodzakelijk om hiervoor een extern mandaat aan te maken.  Dit extern mandaat 

kan aangemaakt worden via CSAM mandatenbeheer:  https://www.csam.be/nl/beheer-

mandaten.html 

 

Indien U wenst dat de medewerkers van Abeka deze verplichte registratie uitvoeren zal U 

dus de volgende handelingen moeten stellen vóór 15 februari 2019: 

 

• extern mandaat geven via CSAM mandatenbeheer (handleiding zie bijlage) 
• ondertekening en bezorgen opdrachtbrief UBO-register (aan te vullen met 

coördinaten van uw vennootschap(pen). 
• bewijsstukken aanleveren met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde(n) 

(kopie aandelenregister, oprichtingsakte of akte statutenwijziging met de 

volgende handgeschreven vermelding “ondergetekende wettelijke 

vertegenwoordiger van de vennootschap verklaart dat de aandeelhouders 

natuurlijke personen sinds de oprichting ongewijzigd zijn gebleven”, 

aandeelhoudersovereenkomsten, …) 

 

Mocht U problemen ondervinden met het geven van het extern mandaat dan willen wij U 

verzoeken om zo spoedig mogelijk afspraak te maken met Uw dossierbeheerder of 

mevrouw Ils Van Lommel. 

 

Indien U reeds persoonlijk de noodzakelijke stappen heeft gezet of indien U zelf zal 

instaan voor deze verplichting, dan hadden wij hiervan graag Uw bevestiging ontvangen. 

 

Vertrouwende U hiermee van dienst te zijn, en in afwachting van Uw spoedig bericht. 

 


