Procedure Mandataris
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1 APPLICATIE MANDATEN
U vindt een link naar de applicatie “Mandaten” van de FOD Financiën op
https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten .

U gaat naar de applicatie “Mandaten” door in bovenstaand scherm te klikken op « Ga naar de
toepassing ‘Mandaten’ » en u te authenticeren namens de onderneming d.m.v. een van de
onderstaande authenticatiemiddelen.
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1.1 Keuze van het mandaat
De mandaatgever moet het vakje “UBO-register” aanvinken om de mandataris het mandaat te
verlenen, zodat deze laatste kan voldoen aan de UBO-verplichting van de informatieplichtige
entiteit.

2 APPLICATIE UBO-REGISTER
Na het afronden van de procedure voor het verlenen van een mandaat heeft de mandataris
toegang tot het UBO-register voor rekening van de mandaatgever.

2.1 Zich aanmelden in de applicatie
Een link naar de applicatie vindt u op https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register of
MyMinfinPro (tabblad Applicatie).
U gaat naar het UBO-register door te klikken op ‘Ga naar het UBO-register’.
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Wanneer onderstaand scherm verschijnt, selecteert u “in naam van een onderneming”.

Het startscherm van de applicatie wordt dan weergegeven.
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scherm.

2.2 Zich aanmelden als mandataris
Om aan te melden in naam van uw cliënt klikt u op “zich aanmelden als mandataris”.

Vul vervolgens het KBO-nummer in van de juridische entiteit waarvoor u een UBO-mandaat heeft
gekregen en klik vervolgens op de knop “bevestigen”.

Indien het KBO-nummer niet correct is of u niet beschikt over een geldig
mandaat voor de opgezochte entiteit, zal een foutmelding verschijnen die u het
probleem aangeeft.

Indien het KBO-nummer correct is en u over een geldig mandaat beschikt, zal
het KBO-nummer van de juridische entiteit verschijnen in het venster
“aangemeld als mandataris voor: KBO-nr.”. Dit betekent dat u namens uw klant
bent aangemeld en dat u zijn uiteindelijke begunstigde(n) kan registreren.
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2.3 De uiteindelijke begunstigde registreren
Klik op “een entiteit opzoeken”.

De juridische entiteit van uw cliënt verschijnt onderaan. U gaat naar de fiche van de entiteit door te
klikken op het KBO-nummer.

Klik vervolgens op de knop “wijzigen” teneinde een uiteindelijke begunstigde toe te voegen of om
reeds ingevoerde informatie te wijzigen.
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Het tabblad “contactgegevens” geeft u de mogelijkheid contactgegevens toe te voegen of te
wijzigen, opdat de administratie contact kan opnemen met de juridische entiteit indien nodig.

Er verschijnen eveneens verschillende actieknoppen in de kolom “actie(s)” van het tabblad
“aanvullende informatie”.
•

Een uiteindelijke begunstigde toevoegen;

•

Juridische entiteit toevoegen (i.e. intermediaire entiteiten);

•

Een controle afsluiten;

•

De samenstelling van de controle wijzigen.

De betekenis van de symbolen kan op elk moment worden weergegeven door met de cursor op het
symbool te gaan staan.
Voor het registreren van de uiteindelijke begunstigde(n) en eventuele tussenliggende entiteiten
verwijzen wij naar onze gebruikershandleiding voor wettelijke vertegenwoordigers, deze kan u
downloaden vanaf onze website.
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3 DE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER HEEFT GEEN
BELGISCHE EID
In het geval de wettelijke vertegenwoordiger niet in het bezit is van een van de door het systeem
aanvaarde authenticatiemiddelen kan een mandaat aangemaakt worden a.d.h.v. onderstaande
procedure.
1. De mandataris maakt, op dezelfde manier als voor een gewoon mandaat, het mandaat aan
in de applicatie “Mandaten”.
2. Aangezien de wettelijke vertegenwoordiger niet beschikt over een geldig
authenticatiemiddel dient dit formulier ingevuld en door beide partijen getekend te
worden. Vervolgens wordt het bezorgd aan mandats.ict@minfin.fed.be.
3. De activatie van het mandaat zal in de daaropvolgende dagen aan de mandataris
bevestigd worden.
Opgelet: Indien de mandataris het mandaat niet aanmaakt voorafgaand aan het bezorgen van
het document, riskeert u dat uw aanvraag niet behandeld wordt.

4 JAARLIJKSE BEVESTIGING
Zoals bepaald in artikel 5 van het koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het
UBO-register, moet de informatieplichtige minstens één maal per jaar de ingevoerde gegevens
bevestigen.
Art. 5.Onverminderd de verplichtingen bedoeld in de artikelen [1 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen]1 en 4, § 2, van dit besluit wordt de in de artikelen 3 en 4 bedoelde
informatie ten minste jaarlijks door de informatieplichtigen bijgewerkt.
U kan de gegevens op twee manieren bevestigen:
1. Door te klikken op de knop “jaarlijkse bevestiging” onderaan de fiche van de entiteit;

2. Door een wijziging aan de controlestructuur wordt de jaarlijkse bevestiging automatisch
uitgevoerd.
De groene balk die verschijnt op de fiche van de entiteit geeft aan op welke datum de bevestiging
werd uitgevoerd.
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4.1 Geen wijziging of bevestiging sinds 11 maanden
Indien er geen wijzigingen werden aangebracht en de jaarlijkse bevestiging niet werd uitgevoerd,
zal de informatieplichtige 30 dagen voor de vervaldatum een melding ontvangen in zijn E-Box.
Op de fiche van de entiteit verschijnt nu een gele balk.

4.2 Geen wijziging of bevestiging sinds 1 jaar
Een rode balk verschijnt op de fiche van de entiteit indien de ingevoerde gegevens gedurende 1
jaar niet bevestigd werden.

Het niet naleven van deze procedure kan leiden tot een administratieve boete.

5 CONTACT
Als u problemen ondervindt en de verschillende hulpmiddelen u niet in staat stellen om de vereiste
handelingen te stellen, gelieve dan contact op te nemen met onze diensten via onderstaande
contactgegevens.
We wijzen er ook op dat het best is om een screenshot van uw probleem aan uw e-mail toe te
voegen. De datum en tijd van de handeling alsook de aanmeldgegevens moeten duidelijk zichtbaar
zijn. Vergeet niet om ook uw ondernemingsnummer of rijkregisternummer te vermelden. Deze
informatie zal ons diensten in staat stellen u op een efficiënte manier te helpen.
Contact : ubobelgium@minfin.fed.be of 02 572 57 57
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