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Handleiding UBO Register 
 

Deze handleiding bij het register van de begunstigden ("UBO register"), is bedoeld voor de wettelijke 
vertegenwoordigers van ondernemingen en VZW’s. In dit document vindt u uitleg over hoe u als 
wettelijk vertegenwoordiger toegang kunt krijgen tot de toepassing en informatie kunt registreren 
over de uiteindelijke begunstigden van de informatieplichtige(n) van wie u de wettelijke 
vertegenwoordiger bent.   
 
Een FAQ is ook beschikbaar op de website www.finances.belgium.be  (tabblad E-services, UBO-
register). Extra documentatie wordt ook op de website van Fiscadvies ter beschikking gesteld. Als 
wettelijke vertegenwoordiger bent u verplicht om toereikende, accurate en actuele informatie te 
registreren over de uiteindelijke begunstigden. 
Deze gebruikershandleiding is een hulpmiddel dat ter informatie wordt aangeboden. Fiscadvies is niet 

aansprakelijk voor de door de wettelijk vertegenwoordiger ingediende gegevens. De wettelijk 

vertegenwoordiger is derhalve alleen en volledig aansprakelijk voor de juistheid en tijdigheid van de 

aangeleverde gegevens. 

 

1) Inloggen in de UBO-applicatie 
 

U kan via de webapplicatie My Minfin doorklikken naar het UBO-register. Dit doet u door te surfen 

naar https://www.belgium.be/nl/online_dienst/app_my_minfin waar u doorklikt op de link onderaan 

uw scherm. 

 

 

http://www.finances.belgium.be/
https://www.belgium.be/nl/online_dienst/app_my_minfin
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Op MyMinfin kan u verscheidene toepassingen lanceren. Onder het tabblad “Toepassingen” aan de 

linkerkant vindt u zo ook de toegang tot het UBO-register. 

 

 

U komt zo terecht op het digitaal aanmeldingsportaal (“CSAM”) van de Federale Overheid. Hier dient 

u zich te identificeren om het register kunnen raadplegen. 
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Eens u zich met succes heeft aangemeld, komt u terecht op het startscherm van de UBO-applicatie. 

Hier kiest u voor aanmelden in naam van een onderneming. U wil immers het UBO-register van een 

onderneming of andere informatieplichtige wijzigen en/of aanvullen. Dit kan enkel via aanmelding in 

naam van een onderneming waar u de wettelijke vertegenwoordiger van bent.   
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Op de volgende pagina vindt u dan een overzicht van de organisaties waarvoor u bevoegd bent om dit 

register te kunnen wijzigen: 
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2) Een specifieke entiteit raadplegen 
 

Mits een succesvolle login, verschijnt onderstaande landingspagina. Als u informatie over een 

natuurlijk persoon wenst te raadplegen, dan klikt u op de figuur rechts. Indien u de UBO-gerelateerde 

gegevens voor een entiteit wil raadplegen of wijzigen, klikt u op de figuur links.  

 

Klikt u op de figuur links, dan kan u via de zoekvelden op het onderstaande scherm zoeken naar een 

specifieke entiteit. Klik op de figuur links om verder te gaan.  
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Onderaan de pagina verschijnen (al) de verschillende entiteit(en) waarvoor u de wettelijk 

vertegenwoordiger bent en bijgevolg bevoegd bent om het register te raadplegen.  

Klik op de bedoelde entiteit om haar dossier te openen. 

Wanneer u de bedoelde entiteit gevonden heeft en op haar naam klikt, opent zich haar dossier. Kijk 

na of deze gegevens accuraat zijn en breng indien nodig wijzigingen aan door op de figuur 

 te klikken.  
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3) Een uiteindelijke begunstigde toevoegen  
 

In het dossier van de entiteit vindt u onderaan het tabblad “Aanvullende informatie”. Hier kan u 

uiteindelijke begunstigden koppelen aan de onderneming.  

U doet dit door eerst op de knop  rechts bovenaan de pagina te klikken.  
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Eens u in de wijzigingsmodus zit, verschijnen rechts onderaan de pagina, in het tabblad “Aanvullende 

informatie”, twee nieuwe icoontjes.  

Het linkse icoontje staat u toe een natuurlijk persoon toe te voegen; met het rechtse icoontje voegt u 

een entiteit die bv. een meerderheidsbelang heeft in uw onderneming, toe.  

 

 

Klikt u op het icoontje links, dan zal u o.b.v. het rijksregisternummer een natuurlijke persoon kunnen 

aanduiden als uiteindelijke begunstigde:  
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In het volgende scherm zal u meer in detail de relatie tussen de natuurlijke persoon en de entiteit 

dienen te beschrijven. U zal ook steeds een bestand dienen te uploaden als staving van de gegeven 

informatie. Let op: dit bestand dient in .pdf formaat te zijn. .doc of .docx bestanden worden vooralsnog 

niet aanvaard. 

Specifieer eerst de aard van de controle:  

• Indien de persoon meer dan 25% van de aandelen of stemrechten heeft, kiest u voor de optie 

“Stemrechten of deelneming in het kapitaal”.  

• Indien de persoon door andere middelen, zoals een veto-recht of een 

aandeelhoudersovereenkomst, een controle heeft, kiest u voor de optie “Controle door 

andere middelen”.  

• Is de persoon bv. zaakvoerder van de entiteit, dan kiest u voor de laatste optie “Persoon die 

behoort tot het hoger leidinggevend personeel”. 

Indien de natuurlijk persoon een deelnemer in het kapitaal is of stemrechten bezit, zal u ook het 

(procentuele) aandeel dienen te specifiëren.  

Geef als begindatum de startdatum van de controle in: het verwerven van de aandelen/stemrecht of 

de benoeming als zaakvoerder middels een akte. 
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Indien de verrichting succesvol werd uitgevoerd, zal u wederom terechtkomen in het dossier van de 

entiteit. U zal rechtsboven een melding zien verschijnen en onderaan de pagina zal u ook de ingegeven 

natuurlijke persoon zien verschijnen als uiteindelijke begunstigde.  

In dit geval gaat het over een natuurlijke persoon met 50% van de aandelen in het kapitaal of van de 

stemrechten. 

 

 

4) Verdere informatie 
 

Met stappen 1 t.e.m. 3 is de registratie van de natuurlijk persoon voltooid als UBO. Verdere informatie 

kan u steeds vinden via de volgende bron: https://financien.belgium.be/nl/ubo-register. Via deze 

portaalpagina van de overheid vindt u tevens uitgebreide gebruikershandleidingen terug.  

 

 

 

 

https://financien.belgium.be/nl/ubo-register

