GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE TOEPASSING
UBO
VERSIE ‘BURGER’
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1.

Inleiding

Deze gebruikershandleiding van het register van uiteindelijke begunstigden, "UBO-register"
genoemd, richt zich tot alle burgers, zowel het "brede publiek" als de in dit register ingeschreven
uiteindelijke begunstigden.
/!\ De burgers die niet over een digitale sleutel beschikken om zich te identificeren (Belgische
identiteitskaart, itsme, veiligheidscode, token of eIDAS) kunnen geen verbinding maken met het
UBO-register.
U vindt in dit document uitleg bij de manier waarop u, in uw hoedanigheid van:
- Burger: toegang heeft tot de informatie en raadplegingen kunt verrichten;
- Uiteindelijke begunstigde: uw in het register opgenomen gegevens kunt raadplegen en
een afwijking kunt aanvragen.
U vindt ook een rubriek FAQ op onze website: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen
(tabblad E-services, UBO-register) naast andere ter zake dienende documenten die nadere
toelichting verstrekken bij het register van de uiteindelijke begunstigden.
Deze handleiding is een documentatie-instrument dat uitsluitend informatieve waarde heeft. De in
deze handleiding gebruikte gegevens zijn volledig fictief en stemmen op geen enkele wijze overeen
met de werkelijkheid.

2. Inloggen bij de toepassing
Ga naar het portaal MyMinfin, tabblad Toepassingen of naar de
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen (tabblad E-services, UBO-register).
Kies vervolgens uw authenticatiemiddel en volg de instructies op het scherm.
/!\ Commerciële certificaten geven geen recht op toegang tot de toepassing.
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website

Om grensoverschrijdende authenticatie voor toegang tot openbare diensten mogelijk te maken,
hebben de volgende EU-lidstaten een elektronisch identificatiemiddel erkend: Duitsland, Estland,
de Tsjechische Republiek, Spanje, Kroatië, Italië, het Groothertogdom Luxemburg, Letland,
Portugal en Slowakije.
Voor bovengenoemde landen is aansluiting op het UBO-register mogelijk via eIDAS.
Wanneer onderstaand scherm verschijnt, kiest u "In eigen naam" aangezien u inlogt als natuurlijke
persoon en niet als vertegenwoordiger van een juridische entiteit.

Daarna verschijnt onderstaand startscherm:
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3. Raadpleging van een juridische entiteit
U kunt de informatie raadplegen die specifiek betrekking heeft op een in het register opgenomen
juridische entiteit.
Klik hiervoor op het tabblad “Verzoek om raadpleging” of “Verzoek om raadpleging van een entiteit”.

Opgelet, gelieve er rekening mee te houden dat eenieder die de gegevens met betrekking tot een
rechtspersoon wenst te raadplegen, een raadplegingsvergoeding zal moeten betalen.
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3.1.

Verzoek om raadpleging

Om informatie te zoeken met betrekking tot een in België bestuurde vennootschap, dient u het
vakje "Belgische entiteit met een KBO-nummer" aangevinkt te laten. Voer vervolgens het KBOnummer van de gewenste juridische entiteit in het overeenstemmende vakje in. Klik daarna op "De
beschikbaarheid controleren".

Opmerking: Zoekt u een buitenlandse vennootschap, dan moet u het vakje "Belgische entiteit met
een KBO-nummer" afvinken en vervolgens het buitenlands identificatienummer van de betrokken
entiteit invoeren.
Drie gevallen zijn mogelijk:
• De juridische entiteit heeft haar gegevens niet ingevoerd in het register of het
opgegeven KBO-nummer is ongeldig. Er verschijnt dan een foutbericht waarin staat dat
er geen gegevens over deze entiteit beschikbaar zijn.
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•

Het KBO-nummer is geldig en de betrokken entiteit heeft haar gegevens ingevoerd in
het register. Er verschijnt een bevestigingsbericht en vervolgens kunt u het proces van
verzoek om raadpleging voortzetten.

•

Er is al een verzoek om raadpleging gedaan voor de betrokken entiteit en dit verzoek is
nog steeds geldig.

Nadat u hebt gecontroleerd of de informatie betreffende de gezochte juridische entiteit wel degelijk
is opgenomen in het register, verschijnt een formulier waarmee u uw verzoek kunt voltooien.
Dit formulier bevat het KBO-nummer van de entiteit die het voorwerp is van uw raadpleging, de
gegevens van de aanvrager en een verantwoording van het verzoek.
U kunt ook een bewijsstuk bijvoegen ter verantwoording van uw verzoek om raadpleging. Klik
daarna op "Verzenden" ter bevestiging van het verzoek.
/!\ Zoals bepaald in artikel 10 van het KB krijgt enkel de persoon die een legitiem belang kan
aantonen de toelating tot raadpleging met betrekking tot vzw's, ivzw's, stichtingen, trusts en
andere gelijkaardige juridische entiteiten. U dient uw verzoek dus met redenen te omkleden en
een bewijsstuk toe te voegen tot verantwoording van uw verzoek om raadpleging.
U moet geen bewijsstukken toevoegen in geval van raadpleging van informatie met betrekking tot
ondernemingen.
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3.2.

Betalingsprocedure

Zodra de consultatieaanvraag is ingediend, wordt u doorgestuurd naar uw myMINFIN account om
de betaling uit te voeren. U krijgt 15 dagen de tijd om de betaling uit te voeren.
Bij een verzoek om raadpleging m.b.t. bedrijven zal het mogelijk zijn om de betaling meteen uit te
voeren.
Bij vzw’s, ivzw’s, stichtingen, trusts en andere soortgelijke rechtspersonen zal de cel Compliance
van de Administratie van de Thesaurie echter een beslissing moeten nemen over uw verzoek.
Zodra de aanvraag is gevalideerd, ontvangt u een betalingsbericht in uw myMINFIN E-box.

Zodra de betaling is uitgevoerd, wordt dit scherm weergegeven en kunt u de betreffende entiteit
raadplegen door te klikken op “Naar de applicatie” gedurende een periode van 30 dagen.
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3.3.

Status van de consultatieaanvraag

Om de status van uw aanvraag te weten te komen, gaat u naar het tabblad "Status van
consultatieverzoeken".

De lijst van uw verschillende consultatieverzoeken kunt u vinden in het daarvoor bestemde vakje.
U kunt ook een zoekopdracht uitvoeren door de tabel in te vullen om de gewenste
consultatieaanvraag gemakkelijker te vinden.

De kolom "Status" toont u de status van uw consultatieaanvraag:
• Created: Uw consultatieaanvraag is aangemaakt en de Algemene Administratie van de
Thesaurie zal nu beslissen over de geldigheid van deze aanvraag.
• Accepted: Uw verzoek om raadpleging is geaccepteerd. U kunt de gegevens van deze
entiteit raadplegen nadat u de vereiste consultatiekosten hebt betaald.
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•
•

•

Waiting for payment: Uw aanvraag is geaccepteerd, u wordt uitgenodigd om te
betalen door te klikken op "wachten op betaling".
Paid: Uw aanvraag voor een consultatie is geaccepteerd en het consultatiegeld is
ontvangen. U kunt dus de informatie van de rechtspersoon waarvoor u het verzoek
heeft ingediend, raadplegen.
Refused: Uw consultatieaanvraag is geweigerd omdat de opgegeven legitieme
redenen onvoldoende zijn.

U kunt op elk moment klikken op het ID-nummer van uw aanvraag (zie de ID-kolom) om de
voortgang te volgen.
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4. Een entiteit opzoeken
De juridische entiteiten die u kunt raadplegen, staan in het tabblad "Een entiteit opzoeken". Die optie
is op twee manieren toegankelijk:
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•

Ofwel klikt u op het vakje "Een entiteit opzoeken" op het startscherm:

•

Ofwel klikt u op het tabblad "Zoeken" en vervolgens op "Een entiteit".

De lijst van de entiteiten die u kunt raadplegen, verschijnt dan onderaan de pagina.
Bent u de wettelijke vertegenwoordiger van een juridische entiteit, dan verschijnt deze ook.
U kunt ook een opzoeking verrichten door de tabel in te vullen om op die manier de gezochte entiteit
vlotter terug te vinden.

Klik op het vakje van het KBO-nummer of de buitenlandse identificator van de entiteit die u wenst
te bekijken.

U kunt nu alle gegevens bekijken van de entiteit die in het register zijn opgenomen.
Deze gegevens zijn verdeeld over verschillende tabbladen:
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•

De eerste twee tabbladen "Gegevens over de entiteit" en "Adres van de entiteit" bevatten
de verschillende algemene gegevens over de juridische entiteit.

•

Het tabblad "Aanvullende informatie" bevat verschillende gegevens over de controles van
de entiteit, haar daadwerkelijke eindbegunstigden en de verzoeken om raadpleging die u
heeft verricht.

4.1 Controle(s)
Hier kunt u de controlestructuur van de betrokken entiteit bekijken.
Meer informatie over de entiteiten of de personen in de structuur verschijnt als u met de cursor van
uw muis beweegt over een van de iconen in de kolom "Soort".

U kunt de details van de controle bekijken door op het oog te klikken in de kolom "actie(s)".
Er wordt dan een pop-up venster geopend met de details van de uitgevoerde controle zoals
hieronder weergegeven.

4.2 Uiteindelijke begunstigde(n)
U kunt hier de lijst bekijken met de namen van de uiteindelijke begunstigden/natuurlijke personen
van de juridische entiteit alsook de aard van hun controle, de naam van hun juridische entiteit en
het begin van hun controle.
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U kunt ook een opzoeking uitvoeren door de tabel boven de lijst in te vullen om de gezochte
begunstigde gemakkelijker terug te vinden.
/!\ U hebt geen toegang tot de fiche van de uiteindelijke begunstigde.

4.3 Verzoeken om raadpleging
Hier vindt u een overzicht van alle raadplegingen die u voor deze juridische entiteit heeft
ingediend.
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4.4 De fiche van de entiteit afdrukken
U kunt de fiche van de betrokken entiteit steeds afdrukken door te klikken op "Afdrukken" in de
rechterbovenhoek van de fiche van de entiteit.

De toepassing opent dan een nieuw tabblad dat u kunt downloaden en afdrukken via de optie
‘Afdrukken’ van uw internetbrowser.
Het is mogelijk dat u de gegevens van de entiteit niet kunt afdrukken omdat de pop-upvensters zijn
geblokkeerd. U moet op het volgende pictogram
rechtsboven op de webpagina
klikken en vervolgens de optie "Altijd pop-ups en omleidingen van (http-koppeling) toestaan"
selecteren om af te drukken.

16/24

5 Uw persoonlijke
begunstigde

informatie

opzoeken

als

uiteindelijke

Indien de wettelijke vertegenwoordiger van uw juridische entiteit u heeft geregistreerd als
uiteindelijke begunstigde, kunt u op elk moment uw gegevens raadplegen die in het register zijn
opgenomen:
• Ofwel door op het startscherm op het icoon "Een uiteindelijke begunstigde opzoeken" te
klikken:

•

Ofwel door te klikken op het tabblad "Zoeken" en vervolgens op "Een uiteindelijke
begunstigde" te klikken.

Klik vervolgens op uw naam om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie.

17/24

U komt dan terecht in uw persoonlijke fiche.
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5.1 De informatie bekijken
U kunt de rubrieken van de fiche van de begunstigde uitvouwen/verbergen door te klikken op de
witte pijltjes.

5.1.1 Basisinformatie over de uiteindelijke begunstigde
Hier kunt u al uw gegevens bekijken, namelijk uw nationaal nummer of uw buitenlandse
identificator, uw naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit alsook alle informatie
betreffende uw adres.
Deze informatie is rechtstreeks afkomstig uit de database van het rijksregister. Stelt u vast dat deze
gegevens fouten bevatten, dan dient u contact op te nemen met uw gemeentebestuur om de
onjuiste informatie te corrigeren.

5.1.2 Aanvullende informatie
De rubriek "Aanvullende informatie" bevat verschillende gegevens over uw controles betreffende
een juridische entiteit.
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Als u een controle over verschillende entiteiten heeft, dan kunt u een opzoeking verrichten door de
tabel in te vullen om de gewenste controle vlotter terug te vinden.
U kunt ook een afwijking vragen zodat uw gegevens niet langer toegankelijk zouden zijn in het
register. Meer uitleg daarover vindt u in punt 6 van deze handleiding.

5.2 Uw eigen fiche afdrukken
U kunt uw eigen fiche op elk moment afdrukken door te klikken op "Afdrukken" in de
rechterbovenhoek van het scherm.
De toepassing opent dan een nieuw pop-upvenster dat u kunt afdrukken via de optie ‘Afdrukken’
van uw internetbrowser.
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6 Een afwijking vragen
U kunt een afwijking vragen zodat uw gegevens niet geraadpleegd kunnen worden in het register.
Deze afwijking heeft enkel betrekking op de zichtbaarheid van de geregistreerde informatie, maar
in geen geval op de verplichting tot registratie van deze gegevens.
Zodra het verzoek is ingediend, is de informatie betreffende de betrokken uiteindelijke begunstigde
niet langer toegankelijk voor de onderworpen entiteiten, het grote publiek of de personen die een
legitiem belang (in geval van vzw, ivzw, stichting of trust) aantonen. De Administratie van de
Thesaurie controleert vervolgens of er voldaan is aan de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 16
van het koninklijk besluit, en geeft de aanvrager kennis van het feit of de afwijking al dan niet wordt
toegekend.
U moet bij dit verzoek om afwijking een document of bewijs voegen waaruit blijkt dat de
toegankelijkheid tot de betrokken gegevens de betrokken uiteindelijke begunstigde zou
blootstellen aan een onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing,
pesterijen, geweld of intimidatie.

6.1 Indien u minderjarig bent
Bent u minderjarig, dan heeft de wettelijke vertegenwoordiger van uw juridische entiteit misschien
beslist om u automatisch een afwijking toe te kennen bij uw inschrijving in het register. Is dit niet
het geval en wenst u alsnog een afwijking te bekomen als minderjarige, dan dient u onderstaande
procedure te volgen.

6.2 Het verzoek indienen
Ga naar uw persoonlijke fiche als uiteindelijke begunstigde.
In het tabblad "Aanvullende informatie" klikt u rechts op de naam van uw entiteit.

Klik daarna op "Vrijstellen" om toegang te krijgen tot het formulier.
In het tabblad "Bijkomend bericht en bewijsstuk(ken)" moet u uw verzoek motiveren en een
document tot staving van uw verzoek bijvoegen.
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Dit document dient een duidelijke uitleg te bevatten waarom u wenst dat uw gegevens niet
openlijk verschijnen in het UBO-register. De toekenning van een afwijking vereist immers een
wettige reden.
Klik daarna op Verzenden.

6.3 Opvolging van het verzoek
Om toegang te krijgen tot de opvolging van uw verzoek, klikt u op het tabblad "De verzoeken om
vrijstelling raadplegen".
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Zo krijgt u informatie over de status van uw verzoek en zijn voortgang.

•

•

•

Created: Uw verzoek is aangemaakt en wordt behandeld. De tekens ******** vervangen
uw naam op de verschillende controlepagina's van de fiche van de entiteit waarvoor u het
verzoek heeft ingediend.
Accepted: Uw verzoek is aanvaard. De tekens ******** vervangen uw naam op de
verschillende controlepagina's van de fiche van de entiteit waarvoor u het verzoek heeft
ingediend.
Refused: Uw verzoek is geweigerd daar uw redenen niet wettig zijn. Uw naam verschijnt
dus op de verschillende controlepagina's van de fiche van de entiteit waarvoor u het
verzoek heeft ingediend.

Klik op de identificator om toegang te krijgen tot de gedetailleerde informatie van uw verzoek.
U vindt hier de gedetailleerde informatie van uw verzoek om vrijstelling alsook een overzicht van
de evolutie ervan.
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Wanneer de cel Compliance van de Administratie van de Thesaurie een beslissing heeft genomen
met betrekking tot uw verzoek, verandert de status van de vrijstelling en verschijnt er een extra
regel in de historiek.
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