
 

                         
Fiscale Newsflash   

December 2018 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
De hervorming van het ondernemingsrecht heeft tot gevolg dat bepaalde informatie bekendgemaakt 
moet worden. Wat betekent dit voor de toekomst van uw burgerlijke maatschap?  
 
 
1. De eerste maatregel (‘KBO’) betreft de registratie van uw maatschap als structuur.  
2. De tweede maatregel (‘UBO’) zorgt voor een publicatie van de natuurlijke personen, achterliggend achter 

een maatschap.  
 

      
 

2. Verplichte registratie in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) 

Doel? Het kenbaar maken van de natuurlijke personen, achterliggend achter een structuur. 

 

Timing?  U heeft tot 31 maart 2019 om voor de eerste maal te registreren. Vervolgens moet die informatie 
jaarlijks worden bijgewerkt. Elke wijziging van de gegevens (zoals bvb. adreswijziging, wijziging in de omvang 
van het belang, het aantal UBO’s, enz.) moet binnen een maand doorgegeven worden aan het UBO-register. 
Soms heeft u een KBO-nummer nodig voor het UBO-register. 
 
Hoe? Via het online MyMinFin-portaal op de website van de FOD Financiën, via de applicatie ‘UBO-register’. 

Wie zijn de “begunstigden”? 
 

- de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks > 25% van de stemrechten of van het 
kapitaal aangehouden,  

- de natuurlijke personen die de zeggenschap uitoefenen over de maatschap, 
- of op een of andere manier controle uitoefenen over de maatschap 

 

Wat zijn de verplichtingen van de zaakvoerder? 
 
Voor de identificatie van de uiteindelijke begunstigden moeten de naam, voornaam, geboortedatum, 

nationaliteit, verblijfsadres en rijksregisternummer gepubliceerd worden, evenals: 
 

 de datum waarop men uiteindelijke begunstigde geworden is; 
 de omvang van het uiteindelijk belang van de uiteindelijke begunstigde. 

 
Informatie over de omvang en samenstelling van het vermogen van de maatschap moet niet 

worden meegedeeld! 

1. Inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) 

Wat? De verplichte registratie in het KBO-register geldt voor alle bestaande en nieuwe burgerlijke 
maatschappen. 

Timing? De zaakvoerder heeft de verplichting zich voor 1 mei 2019 in de KBO te registreren. Nieuwe 
maatschappen moeten onmiddellijk bij de oprichting geregistreerd worden.  

Ondernemingsnummer: Dit nummer moet, samen met de maatschappelijke zetel en het rekeningnummer, 
op alle officiële documenten vermeld staan. 

Sancties: Wanneer de registratie niet gebeurt, zijn geldboetes voorzien. 

Draagwijdte: Naam, adres van de maatschappelijke zetel, juridische vorm, economische activiteiten, naam 
van de zaakvoerder, identificatiegegevens van de oprichters ... 

Onderwerping aan boekhoudwetgeving: De maatschap is voortaan ook onderworpen aan de 
boekhoudwet. In de meeste gevallen gaat het om een vereenvoudigde boekhouding. Voor reeds bestaande 

maatschappen zullen de boekhoudvoorschriften pas vanaf boekjaar 2020 van toepassing zijn. 

Hoe ziet de toekomst van uw burgerlijke maatschap eruit? 
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Wie heeft inzage in het UBO-register?  
 

- Gerechtelijke en fiscale authoriteiten. 
- Financiële beroepen, in uitvoering van hun verplichtingen in het kader van de witwaswetgeving. 

- Elke burger die een legitiem belang kan aantonen. Weliswaar tegen betaling en beperkt tot bepaalde 
gegevens. 

- Burgers kunnen deze informatie inkijken indien zij beschikken over de naam of het KBO-nummer van 
de maatschap. Op naam van een natuurlijke persoon kan geen informatie opgevraagd worden.  

- De toegang kan nog verder beperkt worden indien men aantoont dat de uiteindelijke begunstigde 
minderjarig of handelingsonbekwaam is; of indien er een onevenredig risico zou verbonden zijn aan 
de publicatie. 

Sancties? 

 
- Als de registratieverplichting niet wordt nageleefd, kan de zaakvoerder gestraft worden met een 

geldboete van 50 euro tot 5.000 euro. 
- Informatieplichtige entiteiten die hun wettelijke verplichtingen niet naleven, riskeren een 

administratieve geldboete die varieert tussen 250 euro en 50.000 euro  
  

 

Actiepunten en conclusie 

De verplichte registratie in de KBO en in het UBO-register zal resulteren in een grotere transparantie van uw 

burgerlijke maatschap. Het is niet zo dat vanaf april 2019 alle informatie over de burgerlijke maatschap publiek 
bekend zal worden. Enkel eerder ‘neutrale’ gegevens kunnen geraadpleegd worden. De omvang van het vermogen 

en de inhoud van de maatschap blijven discreet. Eventueel kan ook gedacht worden om de naam van de 
maatschap te wijzigen, zeker indien uw familienaam tevens voorkomt in de benaming van de maatschap. U kan 
ook de maatschap ontbinden en een andere controlestructuur overwegen.  
 

Een maatschap zal echter nog steeds een belangrijke rol spelen in het kader van successieplanning, waarbij men 
een controlevehikel wenst rond het familaal vermogen! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Voor meer toelichting en advies of uitwerking van mogelijke alternatieven, neemt u best contact op 
met een van onze (fiscaal) juristen-vermogensplanners: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: CapitalatWork Foyer Group heeft dit document louter ter informatie van en gebruik door haar cliënten opgesteld en vormt geen enkel 

juridisch of fiscaal advies of Raad zoals bedoeld in de wet van 25 april 2014 inzake Raad van Financiële planning. De verdere uitwerking en toetsing 
van deze informatie dient te gebeuren door een extern juridisch of fiscaal adviseur. Dit document mag, zelfs gedeeltelijk, noch gereproduceerd 

noch verdeeld worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur. Hoewel gebaseerd op betrouwbare bronnen kan CapitalatWork Foyer 

Group niet verantwoordelijk gesteld worden wat betreft de juistheid of de waarachtigheid van de in dit document verstrekte informatie. Anti-

misbruikmaatregelen werden ingevoerd in onze fiscale wetgeving door de wet van 29 maart 2012 en latere circulaires. Die maatregelen kunnen tot 

gevolg hebben dat bepaalde planningstechnieken die tot op de dag van vandaag werden aanvaard door de fiscale administratie in vraag zouden 

kunnen gesteld worden. Het is zeer aangewezen om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen inzake bepaalde planningsstructuren. 
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