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1. Inleiding
Deze gebruikshandleiding van het UBO register is gericht naar de onderworpen entiteiten en de
toezichthouder van de bevoegde autoriteit.
In dit document vindt u uitleg over hoe u als onderworpen entiteit en bevoegde autoriteit toegang
kan krijgen tot de applicatie en hoe u naar entiteiten of uiteindelijke begunstigden kan zoeken om
een controle uit te voeren.
Een FAQ is eveneens beschikbaar op onze website https://financien.belgium.be (tabblad E-services,
UBO-register).
Uw toezichthoudende autoriteit dient u toegang te verlenen om te kunnen voldoen aan de
verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 18 september 2017. Na uw verzoek zal de
toezichthoudende autoriteit u moeten toevoegen aan de lijst met onderworpen entiteiten.
Deze gebruikshandleiding is een documentatiehulpmiddel dat ter informatieve titel wordt meegedeeld.
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2. Rollenbeheer (RMA)
De wettelijke vertegenwoordiger dient u de juiste “rol” toe te kennen via de applicatie Role Management
Administratie (RMA). Hij zal aan één van zijn werknemers een specifieke rol toekennen waardoor het
register in naam en voor rekening van de wettelijke vertegenwoordiger kan worden gecontroleerd.
Via deze link https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?redirectUrl=%2Frma%2F komt u terecht op
de pagina voor het toekennen van de rollen. Na het inloggen dient hij u de juiste rol toe te kennen:
- “FOD FIN UBO – Onderworpen entiteiten” voor de onderworpen entiteiten,
-
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“FOD FIN UBO – Bevoegde autoriteit – Toezichtautoriteit/toezichthouder.

Deze tabel toont de verschillende managementrollen die u op RMA kan terugvinden:
Opdracht/
rolmanager

FOD Fin UBO –
verantwoordelijk
voor informatie

FOD Fin UBO –
Mandaat – UBO
Register

FOD Fin UBO –
Onderworpen
entiteiten

FOD Fin UBO –
Bevoegde
autoriteiten Toezichthouders

Beschrijving van de rol

De wettelijke
vertegenwoordiger
kan deze rol toewijzen
aan een werknemer
van zijn entiteit om
rollen binnen de
entiteit toe te
wijzen/te beheren. Hij
delegeert zijn
roltoewijzingsmacht.

De wettelijke
vertegenwoordig
er kan deze rol
toewijzen aan
een werknemer
van zijn entiteit
om het UBOregister in naam
en namens de
wettelijke
vertegenwoordig
er in te vullen.

Kan deze rol toewijzen

Kan deze rol
toewijzen

De wettelijke
vertegenwoordiger
van een bedrijf dat
onder de AMLwetgeving valt
moet deze rol
toewijzen aan de
leden van elke
entiteit die toegang
hebben tot het
UBO-register van
een bedrijf of
vereniging.
Kan deze rol
toewijzen

De wettelijke
vertegenwoordiger
van een bevoegde
autoriteit onder de
AML-wet kan deze
rol toewijzen aan
haar toezichthouder
om het UBO-register
van een bedrijf of
vereniging te
raadplegen.

Wettelijk
vertegenwoordiger
van de onderworpen
entiteit

De wettelijke
vertegenwoordi
ger van een
gemandateerde
onderneming
moet deze rol
toewijzen aan
haar
werknemers
zodat zij de
informatie in het
register kunnen
registreren.
Kan deze rol
toewijzen

Rolmanager

Ontvangt deze rol
vanuit de rol van de
wettelijke
vertegenwoordiger
Bezit deze rol niet

Kan deze rol
toewijzen

Kan deze rol
toewijzen

Kan deze rol
toewijzen

Kan deze rol
toewijzen

Bezit deze rol niet

Bezit deze rol
niet

Bezit deze rol niet

Bezit deze rol niet

Bezit deze rol niet

Bezit deze rol
niet

Heeft toegang tot
het UBO-register
namens de entiteit
waarvoor hij werkt
Bezit deze rol niet

FOD Fin UBO –
Onderworpen
entiteiten
FOD Fin UBO –
Bevoegde autoriteiten
- Toezichthouders
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Kan deze rol
toewijzen

Heeft toegang tot
het UBO-register
namens de entiteit
waarvoor hij werkt

3. Verbinding maken met de applicatie
Ga naar het MyMinFinPro-portal of naar de website www.finances.belgium.be (tabblad E-services,
UBO-register).
Kies vervolgens uw authenticatiemethode en volg de instructies op het scherm.

Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, kiest u “in naam van een onderneming” omdat u zich
aanmeldt als vertegenwoordiger van een toezichtautoriteit.
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Eens aangemeld in het platform van het UBO-register zal het onderstaande opstartscherm worden
weergegeven. U wordt aangemeld als “KBO-nummer”.

4. Een entiteit opzoeken
U kan de informatie betreffende een informatieplichtige op twee manieren opzoeken:
1) Klik op het vak “een entiteit opzoeken” op het startscherm:

2) Klik op het tabblad “Zoeken” en dan op “Een entiteit”:
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U kan een opzoeking uitvoeren door de tabel in te vullen om de gewenste entiteit gemakkelijker
terug te vinden. Uw zoekopdrachten zijn beperkt tot 10 resultaten.

Klik op het vak van het KBO of Buitenlandse identificator van de entiteit die u wilt zien.

U kan al de informatie waarnemen van de opgezochte entiteit in het register.
Deze informatie is onderverdeeld in verschillende tabbladen:
 De eerste twee tabbladen “gegevens over de entiteit” en “adres van de entiteit” hernemen
de algemene informatie over de identificatie van de entiteit.
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 Het tabblad “Informatie over de uiteindelijk begunstigden en de controlestructuur” bevat
informatie betreffende de uiteindelijke begunstigde(n) voor deze entiteit.

Ten slotte is het mogelijk om het organisatieschema visueel voor te stellen. U klikt op
‘Organisatieschema’ links onderaan de pagina.
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U kan op elke moment de gegevens van de entiteit afdrukken door rechtsboven (of - onderaan) in
het scherm op de knop “afdrukken” te klikken.
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4.1 Controlestructuur
U kan hier informatie bekijken over de uiteindelijk begunstigden en de controlestructuur van de
betrokken entiteit.
U kan meer informatie bekomen van de entiteiten en/of personen opgenomen in de structuur door
met de cursor van uw muis op één van de icoontjes van de kolom “Soort” te gaan staan.

Wanneer u rechts op ‘het blauwe oogje’ klikt, dat zichtbaar is in de kolom ‘Actie(s), wordt een nieuw
tabblad geopend met meer gedetailleerde informatie over de controle.
Een venster, zoals hieronder, zal dan verschijnen met de details over de uitgeoefende controle.

11 /26

Ten slotte is het mogelijk om het organisatieschema visueel voor te stellen. U klikt op
‘Organisatieschema’ links onderaan de pagina.

4.2 Lijst van uiteindelijke begunstigde(n)
Het tabblad geeft een lijst weer met informatie over de betrokkene begunstigden. De gegevens omvatten
de verschillende uiteindelijke begunstigden van de juridische entiteit, de aard van de controle, de naam
van de onderneming, de aanvang van de controle en de geregistreerde tussenpersonen ten slotte.
U kan eveneens een opzoeking doen door de onderstaande tabel van de lijst in te vullen om zo de
uiteindelijke begunstigde gemakkelijker te kunnen terugvinden.
U hebt de mogelijkheid om uw zoekopdracht te filteren via dit
en verwijderen met
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deze

.

pictogram

U kan eveneens naar de gegevens van de uiteindelijke begunstigde gaan door op de naam van deze
laatste te klikken.

4.3 Beheer van gegroepeerde uiteindelijke begunstigden
U kan hier de informatie zien betreffende de verschillende groepen van uiteindelijke begunstigden. Om
hun samenstelling te zien, kan u simpelweg op de naam van de groep klikken.

4.4 Lijst met toekomstige controles
U kunt de uiteindelijke begunstigde(n) die op de begindatum van een toekomstige controle is/zijn
geregistreerd, bekijken in het tabblad "lijst van toekomstige controles".
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4.5 Lijst met inactieve controles
In dit tabblad kunt u de uiteindelijke begunstigden bekijken die geregistreerd waren met een begin- en
einddatum van de controles en die dus niet langer deel uitmaken van de controlestructuur.
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4.6 De gegevens van de entiteit afdrukken
U kan op elke moment de gegevens van de entiteit afdrukken door rechtsboven (of – onderaan) in
het scherm op de knop “afdrukken” te klikken.

De applicatie opent een nieuw tabblad waarbij het mogelijk is om het uittreksel af te drukken via de
afdrukoptie van uw internetbrowser.
Het is mogelijk dat u de gegevens van de entiteit niet kan afdrukken omdat pop-ups zijn
geblokkeerd. U dient op de volgende pictogram te klikken
in de rechterbovenhoek van
de webpagina. Vervolgens klikt u de optie “altijd pop-ups en omleidingen van (http-link) toestaan”
aan.
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5. Een uiteindelijke begunstigde opzoeken
Er bestaan verschillende mogelijkheden om de bijhorende informatie van een uiteindelijke
begunstigde op te zoeken.
1) Ofwel door op vak “een uiteindelijke begunstigde opzoeken” in het opstartscherm te klikken;

2) Ofwel door op het vak “zoeken” en vervolgens op “een uiteindelijke begunstigde” te klikken.

De lijst met geïdentificeerde uiteindelijke begunstigde in de applicatie zal vervolgens verschijnen in de
vorm van een lijst onderaan de pagina. U kan eveneens een opzoeking verrichten door de tabel in te vullen
om zo sneller de gewenste uiteindelijke begunstigde terug te vinden.
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Klik op RRN of identificatienummer van de gezochte uiteindelijke begunstigde in de lijst om de
informatie te kunnen zien.
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5.1 Visualisatie van de informatie
U kan de 3 rubrieken op de fiche van de uiteindelijke begunstigde vergroten/verkleinen door op de
witte pijl te drukken.

5.1.1 Basisinformatie van de uiteindelijke begunstigde
U kan hier alle informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde zien, meer bepaald zijn
RRN of (buitenlands) identificatienummer, naam, voornaam, geboortedatum en de nationaliteit(en).
Verder vindt u hier ook al de informatie over zijn adres terug.
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5.1.2 Aanvullende informatie
De rubriek “Aanvullende informatie” bevat verschillende informatie over de controle waarover de
uiteindelijke begunstigde beschikt.

U kan hier de verschillende juridische entiteiten raadplegen op dewelke de uiteindelijke begunstigde
controle uitoefent alsook informatie over deze laatste.
Indien de uiteindelijke begunstigde controle uitoefent over verschillende entiteiten kan u een
opzoeking doen door de tabel in te vullen om sneller de gewenste controle te vinden.
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5.2 De gegevens van de uiteindelijke begunstigde afdrukken
U kan op elke moment de gegevens van de uiteindelijke begunstigde afdrukken door rechtsboven in
uw scherm op de knop “afdrukken” te klikken.
De applicatie zal een nieuw tabblad openen dat u zal kunnen afdrukken via de afdrukoptie van uw
internetbrowser.
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6. Een verschil melden bij een entiteit
Indien u echter opmerkt dat bepaalde gegevens niet correct zijn op het niveau van de entiteit, bezit u de
mogelijkheid om hierbij melding te doen aan de bevoegde administratie. U klikt op ‘Een verschil melden’.

Vervolgens verschijnt een nieuwe pagina waar het mogelijk is om de foutieve informatie recht te zetten.
Ten eerste is het mogelijk om zaken aan te passen met betrekking tot de entiteitsgegevens. Vooreerst
klikt u op ‘Wijzigen’. Nadien klikt u op ‘Beschrijving van de correctie’ en beschrijft u vervolgens de correcte
gegevens. Ten slotte klikt u op ‘Bewaren’.
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Ten tweede bevat ‘Controlegegevens’ een overzicht van alle controles. Hier kunnen wijzigingen worden
aangebracht met betrekking tot een tussenliggende entiteit of een uiteindelijke begunstigde.
U kunt een melding toevoegen door te klikken op het symbool in de kolom "actie(s)". Een pop-up venster
zal worden geopend, u vult vervolgens de informatie correct in. Ten slotte klikt u op ‘Bewaren’.

Ten derde is het mogelijk om bij ‘ontbrekende gegevens’ bepaalde wijzigingen door te voeren. Vooreerst
klikt u op ‘Wijzigen’. Vervolgens vult u de naam in van de uiteindelijke begunstigde die ontbreekt in de
lijst. Ten slotte klikt u op ‘Bewaren’.
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7. Status van de aanvragen
Door naar het tabblad "Status van de verzoeken" te gaan, krijgt u een overzicht van alle ingediende
meldingen.

Een nieuwe pagina wordt geopend waarin de gegevens kunt invullen om het verzoek terug te vinden.

Door op de verzoek-ID te klikken, wordt een nieuwe pagina geopend waar u alle gegevens met betrekking
tot de melding kunt zien.
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8. Jaarlijkse bevestiging
Zoals vermeld in artikel 5 van het Koninklijk Besluit betreffende de werking van het UBO-register, wordt
de informatieverstrekker de in het UBO-register verplicht om de gecodeerde informatie ten minste
eenmaal per jaar bevestigen.
Tijdens de raadpleging kunt u zien of er al dan niet een bevestiging heeft plaatsgevonden door middel
van een strook die boven de controlestructuur van de entiteit wordt getoond.
Er zijn vier weergave mogelijkheden:
 Wanneer er een bevestiging plaatsvindt, verschijnt er een groene strook boven de
controlestructuur van de entiteit en geeft deze aan op welke datum de bevestiging heeft
plaatsgevonden.
In het geval van een wijziging in de informatie over de aard en de omvang van de zeggenschap
van een uiteindelijk begunstigde. De bevestiging wordt dan automatisch gegeven en de periode
van een jaar begint weer te lopen zodra de wijziging is doorgevoerd.

 Als er geen wijzigingen in het UBO-register worden aangebracht en de jaarlijkse bevestiging niet
is uitgevoerd, verschijnt er een gele strook boven de controlestructuur en wordt de datum
waarop de laatste bevestiging heeft plaatsgevonden, aangegeven.

 Als de termijn van een jaar wordt overschreden en er geen bevestiging wordt gegeven, verschijnt
er een rode strook boven de controlestructuur van de informatieverstrekker met de laatste
datum waarop de informatie is bevestigd.

 Als er echter nooit een bevestiging is geweest, verschijnt er een rode strook boven de
controlestructuur van de entiteit.
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