
 
 

Beste klant, 
 
Hoogstwaarschijnlijk heeft u al gehoord van het UBO-register (Ultimate Beneficial 

Owner, uiteindelijke begunstigde). In dit nieuwe elektronisch register dient iedere 
vennootschap haar uiteindelijke begunstigden te registreren. Dit is een meldingsplicht 

die aan alle vennootschappen (en andere rechtspersonen), opgelegd wordt, en die 
behoorlijk zwaar gesanctioneerd wordt. 
 

Op dit ogenblik werkt de toepassing technisch nog niet naar behoren en zijn er nog 
heel wat andere problemen. De registratietermijn loopt officieel tot 31/03/2019, maar 

door de vele problemen zal er minstens uitstel zijn tot 31/05/2019, en in de 
wandelgangen heeft men het al over uitstel tot september 2019. 

 
Inmiddels is ons Instituut, het IAB (Instituut van de Accountants en de 
Belastingconsultenten) een actie gestart tegen de bevoegde overheid (de 

Administratie van de Thesaurie), om te verkrijgen dat er bij het identificeren geen 
stukken opgeladen moeten worden naar de bewuste databank. In de wetgeving is het 

bezorgen van bewijsstukken niet voorzien, maar technisch heeft de administratie de 
toepassing nu zo gemaakt, dat het niet mogelijk is om UBO’s te identificeren zonder 
bewijsstukken op te laden. 

 
Wij willen voorlopig nog wachten met het effectief identificeren van UBO’s voor 

vennootschappen die klant zijn: 
• om niet méér openbaar te maken, dan wat strikt noodzakelijk is (uw privacy): 

het UBO-register zal immers door elke burger geraadpleegd kunnen worden 

(maar de fiscus zou geen algemene “fishing expedities” mogen doen, niettemin 
wordt er gevreesd voor “try and error” door de fiscus…), 

• om hier minder werk aan te hebben, en om hier dus minder tijd aan te moeten 
besteden. 

 

Ondertussen willen we wel elektronische volmachten verzamelen om voor 
vennootschappen die klant zijn UBO’s te kunnen identificeren. Eens alles duidelijk is, 

staan we dan klaar om m.b.t. uw vennootschappen de UBO-meldingsplicht te 
vervullen. 
 

Helaas kan er géén gebruik gemaakt worden van één van de vele vormen van 
elektronische volmachten die u ons reeds verstrekt heeft (Bizz Tax, My Minfin, enz.), 

maar dient een nieuwe volmacht verstrekt worden. 
 

➔ Indien u aan ons de opdracht geeft om voor u het nodige te doen voor de 

identificatie van de UBO’s m.b.t. uw vennootschappen, die klant zijn bij ons, 
gelieve dan deze mail te beantwoorden met “akkoord”. 

 
➔ Wij zullen u dan contacteren om die elektronische volmacht in orde te brengen.  

 

Merk op: door het notariaat en het IAB wordt er ook gewerkt aan een elektronisch 
register van aandeelhouders. Dat is ook iets wat eraan zit te komen… 
 

Met vriendelijke groeten, 
Clemmens Accountantskantoor 


