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Het UBO-register: Big brother is watching 
you, every day a little more…
Het UBO-register (“Ultimate Beneficial Owner”-“Register van 
uiteindelijk begunstigden”) blijft de gemoederen beroeren. Er 
zijn meer mensen bij betrokken dan op het eerste zicht zou 
blijken. Reden genoeg voor Leo Stevens & Cie om er op 18 juni 
een LS Academy over te organiseren. Advocaat Corporate 
Finance Wim Dedecker en fiscaal advocaat Steven Peeters 
van het gerenommeerde advocatenbureau Liedekerke Wolters 
Waelbroeck Kirkpatrick maakten er een boeiende avond van. 



PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

WWW.LEOSTEVENS.COM

De aanwezigen spaarden hun lof én vragen niet tijdens de 
afsluitende drink. Geïnteresseerde afwezigen kunnen via hun 
private banker de slides opvragen. Deze materie kwam reeds 
eerder in dit magazine aan bod, maar intussen is de deadline 
voor aangifte verder uitgesteld van 31 maart 2019 naar 30 sep-
tember 2019 en zijn enkele onduidelijkheden intussen opge-
klaard, door de dagelijkse praktijk én de FAQ-lijst op de website 
van de FOD Financiën1. Vandaar een  beknopte update van de 
krachtlijnen, die ook tijdens de LS Academy  werden belicht.

WAAR GAAT UBO OVER ? 
In uitvoering van de Europese preventieve antiwitwasregle-
mentering (Richtlijn nr. 2015/849) en de Belgische anti-witwas-
wet van 16 oktober  2017 werd voorzien in het UBO-register. Het 
opzet hiervan was heel eenvoudig : duidelijk maken wie er aan 
de touwtjes trekt van juridische structuren. Door deze UBO-re-
geling worden heel wat organisaties (vennootschappen, 
vzw’s en andere) verplicht om hun uiteindelijke begunstigden 
(UBO’s) in dit register op te nemen. Zo moet er meer transpa-
rantie komen over wie er nu werkelijk als natuurlijke persoon 
achter de organisatie schuil gaat. 

WIE ZIJN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN? STEEDS NATUUR-
LIJKE PERSONEN
In een vennootschap
De wetgever maakt hier  een onderscheid tussen drie catego-
rieën van natuurlijke personen. In de eerste plaats gaat het om 
al wie rechtstreeks of onrechtstreeks houder is van meer dan 
25% van de aandelen of stemrechten van de vennootschap. 
Verder wordt ook al wie via andere middelen zeggenschap 
heeft over de  vennootschap, als UBO beschouwd. Dat kan bij-
voorbeeld via aandeelhoudersovereenkomsten, via het recht 
om de meerderheid van de leden van de raad van bestuur 
te benoemen, via bepaalde vetorechten, enz. Wanneer dan 
nog steeds niemand als UBO in aanmerking komt, geldt een 
derde restcategorie die bestaat uit het hoger leidinggevend 
personeel. De sprekers van Liedekerke illustreerden aan de 
hand van enkele sprekende voorbeelden dat de toepassing 
van deze -op zich eenvoudige- regels in werkelijkheid  al tot in-
terpretatie leidden. Wanneer aandeelhouders onrechtstreeks, 
via tussenvennootschappen eigenaar zijn bijvoorbeeld. Ook 
de impact van het huwelijksvermogensstelsel werd toegelicht, 
bij de bepaling van het percentage stem- of economische 
rechten in een vennootschap, net als het onderscheid tussen 
blote eigendom en vruchtgebruik en het gevolg hiervan voor 
het bepalen van zeggenschap of economisch belang en dus 
de kwalificatie als UBO.

In een VZW, internationale VZW of stichting
Hier gaat het in de eerste plaats om de leden van de raad 
van bestuur. Verder moeten ook de personen die gemachtigd 
zijn de structuur te vertegenwoordigen als UBO opgenomen 
worden, net als de personen die belast zijn met het dagelijks 
bestuur ervan.
Een vierde categorie van UBO’s in deze juridische structuur  
omvat de stichters van een stichting en de personen in wier 
hoofdzakelijk belang de entiteit werkzaam is. Ook alle ande-

re personen die (via andere middelen) uiteindelijke zeggen-
schap over de juridische structuur uitoefenen, moeten als 
UBO worden geregistreerd. Al  deze categorieën van UBO’s zijn 
cumulatief. Dat wil dus zeggen dat al de natuurlijke personen 
die als UBO van de vzw worden beschouwd, moeten geregis-
treerd zijn.

In fiduciën, trusts of gelijkaardige constructies 
Ook hier zijn de volgende personen (cumulatief) UBO :   oprich-
ters, fiduciebeheerder(s) of trustee(s), eventuele protector(s), 
personen in wier hoofdzakelijk belang de constructie werk-
zaam is en iedere andere persoon die de uiteindelijke zeggen-
schap uitoefent.

WELKE GEGEVENS MOETEN WORDEN GEREGISTREERD VAN EEN 
UBO?
Zowel bij vennootschappen als bij vzw’s moeten per UBO vol-
gende informatie worden geregistreerd:
• naam en voornaam
• geboortedatum
• nationaliteit(en)
• volledig verblijfsadres
• de datum waarop de persoon UBO is geworden
• rijksregisternummer of bisnummer, en waar van toepas-

sing elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afge-
leverd door de staat waar de persoon verblijft of waarvan 
hij onderdaan is

• de categorie(ën) van UBO’s waartoe hij/zij behoort

Gaat het om een vennootschap, dan moet verder nog wor-
den overgemaakt:
• of de UBO afzonderlijk dan wel samen met anderen een 

UBO is
• of hij een rechtstreekse of onrechtstreekse UBO is
• indien hij een onrechtstreekse UBO is: de gegevens van 

alle tussenpersonen
• en de omvang van het uiteindelijk belang dat de UBO in 

de vennootschap heeft, d.w.z. zijn al dan niet gewogen 
percentages van de aandelen of stemrechten

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE 
UBO? SANCTIES EN TIMING?
Deze verplichting rust op het bestuursorgaan (de wettelijke 
vertegenwoordiger) van de juridische entiteit. Het zijn de be-
stuurders van de vennootschap of vzw die de gegevens over 
de UBO’s en de nodige bewijsstukken moeten aanleveren. Wij-
zigt er iets aan die gegevens, dan moeten ze dat bovendien 
binnen de maand aan het UBO-register meedelen, bovenop 
de verplichting om de gegevens ten minste jaarlijks te verifië-
ren en te bevestigen. De UBO zelf moet geïnformeerd worden 
van zijn/haar registratie. Melding gebeurt via https://eservices.
minfin.fgov.be/ubo 

Meerdere aanwezigen getuigden evenwel dat een en ander 
erg complex is en dat de toepassing vaak blokkeert en meer-
dere “bugs” kent en vaak foutmeldingen geeft. Niettegen-
staande dat, dient de eerste registratie ten laatste op 30 
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september 2019 te gebeuren, na uitstel door de  FOD Finan-
ciën. Benieuwd of er verder uitstel zal komen. De wet voorziet 
trouwens verschillende sancties. Bestuurders die (1) de ver-
eiste informatie niet inwinnen of bijhouden, (2) ze niet (tijdig) 
aan het UBO-register meedelen, of (3) onvolledige of onjuis-
te informatie meedelen, riskeren volgens het koninklijk besluit 
van 30 juli 2018 een administratieve geldboete van tussen de 
250 en 50.000 euro. Voor de eerste twee vermelde inbreuken 
kan er volgens het Wetboek Vennootschappen respectievelijk 
de VZW-wet bovendien nog een bijkomende boete van 50 tot 
5.000 euro opgelegd worden.

WIE KAN HET UBO-REGISTER RAADPLEGEN? KAN TRANSPA-
RANTIE BEPERKT WORDEN? 
In de zaal steeg de nervositeit wanneer het hierover ging en 
niet geheel ten onrechte. Betekent dit UBO-register het einde 
van de privacy? Niet alleen de bevoegde autoriteiten (politie, 
parket, fiscus) hebben immers toegang tot het register, zelfs 
onbeperkt en kostenloos, maar ook zij die gegevens moe-
ten doorgeven in het kader van hun cliëntenonderzoek (ac-
countants, notarissen, advocaten, …), kunnen in principe alle 
informatie over de UBO’s van vennootschappen en VZW’s 
raadplegen. Maar voor wat betreft vennootschappen, kan 
daarenboven ook elke burger – wel betalend maar zonder 
dat hij daarvoor enige reden hoeft te geven – toegang vra-
gen, met die nuance dat een aantal privégegevens voor hem 
niet zichtbaar zijn. Voor vzw’s zijn de voorwaarden strenger en 
moet men minstens een legitiem belang kunnen aantonen. 
Heeft een vzw ten slotte zeggenschap over een andere ven-
nootschap, (i)vzw, of stichting, dan kan ook iedereen die een 
schriftelijk verzoek indient, toegang krijgen tot deze  gegevens. 
Gelukkig zijn niet alle geregistreerde gegevens voor ieder-

een zichtbaar. Het rijksregisternummer en verblijfsadres bij-
voorbeeld, blijven voor burgers, personen die een legitiem 
belang aantonen of een schriftelijk verzoek indienen, privé. 
Wie gegronde redenen heeft om te denken dat hij/zij door 
de toegankelijkheid van de gegevens gevaar loopt (fraude, 
ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimi-
datie), kan als UBO zelfs vragen om nog meer gegevens af te 
schermen. Dit kan op verzoek bij de Thesaurie, via mail naar 
ubobelgium@minfin.fed.be. Ook voor minderjarige of hande-
lingsonbekwame UBO’s is grotere privacy mogelijk en wordt dit 
verzoek automatisch ingewilligd.

Later tijdens de presentatie kwam de automatische gege-
vensuitwisseling aan bod. Common Reporting Standard en 
de meldingsplicht voor intermediairs van bepaalde grens-
overschrijdende constructies passeerden de revue en 
maakten aan de aanwezigen overduidelijk dat discretie en 
privacy relatieve begrippen zijn geworden. Wie al wel eens 
grasduint op de website www.myminfin.be (een aanrader 
overigens) weet genoeg en beseft ten volle over welke info 
de fiscus nu reeds beschikt. Of dit alles een opstap is naar 
een vermogenskadaster (al dan niet voor latere heffing 
van een vermogensbelasting)…is daarbij een open vraag. 
Tot slot werd er als uitsmijter kort stilgestaan bij het nieuwe 
vennootschapsrecht. Dankzij de twee getalenteerde spre-
kers werd het een uiterst boeiende en leerrijke avond. Een 
die dan ook volkomen paste bij de vorige LS Academy’s. En 
er zijn nog interessante edities op komst. Noteer alvast 12 
september (Vastgoed beleggingen) en 20 november (ESG 
beleggen). Of kom eens langs tijdens het volgende beurs-
café, op 11 juli. Want we zijn toch allemaal gebeten om te 
weten, niet? •

Gelukkig zijn niet alle geregistreerde 
gegevens voor iedereen zichtbaar. Het 
rijksregisternummer en verblijfsadres 
bijvoorbeeld, blijven voor burgers, 
personen die een legitiem belang 
aantonen of een schriftelijk verzoek 
indienen, privé. 
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UBO : onderschat het belang van 
het huwelijksstelsel niet

Wat als Partner 1 en 2 zijn gehuwd onder 
het wettelijk stelsel? 
De aandelen maken deel uit van het 
gemeenschappelijk vermogen. Samen 
beschikken de partners dus over 40% van 
de aandelen (>25%) en moeten dus gere-
gistreerd worden als UBO. Hun kind heeft 
een rechtstreeks belang van 60% en zal 
dus ook geregistreerd moeten worden.

* Partner 1 & 2 gehuwd onder wettelijk stelsel

Wat als de partners gehuwd zijn onder 
scheiding van goederen? 
De aandelen of stemrechten behoren 
aan elk van hen persoonlijk toe. Ook hier 
heeft hun kind een rechtstreeks belang 
van 60% en zal dus geregistreerd worden 
als UBO. De ouders bereiken de drempel 
niet (<25%).Voor de ouders moet evenwel 
nagegaan worden of zij geen controle op 
een andere manier uitoefenen, vb. vrucht-
gebruik over het aandeel van het kind, 
beheer voor rekening van een minderjarig 
kind,…

* Partner 1 & 2 gehuwd onder stelsel scheiding 
van goederen

Partner 1*
(20%)

Partner 2*
(20%)

Kind van partner 
1 & 2 (60%)

Venn. A
(Informatieplichtige)

Partner 1*
(20%)

Partner 2*
(20%)

Kind van partner 
1 & 2 (60%)

Venn. A
(Informatieplichtige)
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Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publica-

tie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 

verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aande-

len) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet 

een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele 

risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat 

zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde 

kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gere-

aliseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toe-

komst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen 

als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld 

worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. 

Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendemen-

ten beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publica-

tie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht 

van de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens & Cie
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens & Cie begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen 
andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.

Schildersstraat 33
2000 Antwerpen
T +32 3 242 03 70
F +32 3 242 03 89

BTW BE0404.496.829
RPR Antwerpen
info@leostevens.com
www.leostevens.com


