
Wie is een UBO?

Het UBO-register in een online register waarin de UBO's of "Uiteindelijke
Begunstigden" van elke VZW moeten worden ingegeven.  Het is het
bestuursorgaan van een VZW die de verplichting heeft deze registratie te
doen, aan te passen en jaarlijks te bevestigen

sancties

Bepaal wie de UBO's of 'Uiteindelijke Begunstigden' zijn in de VZW 

Zie schema hiernaast // Dit is een taak voor het bestuursorgaan.

Informeer de UBO's 

elke bestuurder kan inloggen in het

UBO-register om de aangifte te doen.

activeer als bestuurder je "e-box" en

koppel die aan je e-mail 

HET UBO-REGISTER VOOR VZW'S
Op deze manier wil men zicht krijgen op de mensen
achter bepaalde constructies (zoals VZW's,
vennootschappen, enz.) in de strijd tegen witwassen
en terrorisme. Dit is een Europese verplichting.

Wat? Waarom?

Stappenplan

Verzamel de nodige gegevens van de UBO's

MAAR: indien het gaat om bestuurders en/of dagelijks bestuurders (= eerste en tweede categorie)

die reeds rechtsgeldig zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, dan kan men deze personen
gewoon aanvinken zonder de gegevens nog eens apart te verzamelen en in te geven.

tips

Surf naar het UBO-register

                zoek op "UBO-register"

Geef de UBO's in

Indien het gaat om bestuurders en/of dagelijks bestuurders (= eerste en tweede categorie) die
reeds rechtsgeldig zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, dan kan men deze personen
gewoon aanvinken zonder de gegevens nog eens apart in te geven.

Bevestig link met het Belgisch Staatsblad als bewijsstuk (of voeg
ander bewijsstuk toe)

Men moet ook de UBO's "bewijzen". De meest eenvoudige manier is door de te klikken op de
link met het Belgisch Staatsblad. Indien er UBO's worden ingegeven die niet te bewijzen zijn
met ublicaties in het Belgisch Staatsblad, dan moeten aparte documenten worden geupload

Bevestig jaarlijks

Pas aan bij wijzigingen!

wanneer er geen UBO-registratie is, geen bewijsstukken of link

met Belgisch Staatsblad en/of geen jaarlijkse bevestiging, dan

riskeert men een administratieve boete

boete = 500 euro (in beginsel)

indien boete, toch zo snel mogelijk registreren

ook strafrechtelijke sancties mogelijk


