
Inschrijven UBO register

Hierbij ontvang je een korte inleiding om jezelf in te schrijven in het UBO-register.

Nog geen brief van Kamer van Koophandel ontvangen? Dan volgt deze binnenkort.

Wij hebben bekeken of wij deze inschrijving voor je kunnen regelen, maar de registratie kan enkel 
als bestuurder zelf gedaan worden. Je moet hiervoor namelijk inloggen met DigiD en een 1-cent 
betaling doen.

De handleiding die hierna volgt is voor het inschrijven van de UBO bij een eenvoudige structuur. Heb 
je een uitgebreidere structuur? Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, dan kunnen 
wij het samen met u invullen.

Voor een uitgebreide beschrijving van wat het UBO-register precies inhoudt verwijzen wij naar de 
laatste sheets.



Handleiding UBO registratie

Het is gemakkelijk als je de volgende gegevens bij de hand hebt:

1. Een pdf van je ID
2. Je BSN nummer
3. Je DigiD, via de app werkt dit gemakkelijk
4. Je IBAN (rekeningnummer) op naam van jezelf, voor het doen van een 1 cent-betaling.

Ga naar de website van de Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/inschrijven-en-
wijzigen/ubo-opgave/

Maak in dit scherm je keuze 

voor de juiste rechtsvorm

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/


Stap 2: Welke gegevens heb je 

nodig?

• NAW gegevens

• BSN

• DigiD

• IBAN rekeningnummer van 

tekenbevoegde

Dan volgt er algemene informatie 

over:

1. Aandeelhouderschap

2. Stemrecht

3. Economisch belang

4. Feitelijke zeggenschap

Gaat u verder met voorbereiden op 

de UBO-opgave?

Klik op volgende stap



Stap 4:

Heb je alles voorbereid om UBO-

opgave te doen?

Klik op UBO-opgave doen



Maak dan de keuze voor welke 

organisatie je de UBO-opgave wil doen

Maak je keuze en klik op volgende



Nu kies je voor nieuwe UBO-inschrijving



Klik nu op start en vul dan stapsgewijs 

de UBO in



Vul je BSN in en klik op volgende



Vul je persoonsgegevens in en klik op 

volgende



Woont de UBO in Nederland of in het 

buitenland? en klik op volgende



Wil je een verzoek doen voor het 

afschermen van de persoonsgegevens 

van de UBO?

Dit is mogelijk bij:

• Een minderjarige UBO

• Een UBO die onder curatele of onder 

bewind staat

• Een UBO die politiebescherming heeft

Vink aan en klik op volgende



Is de persoon UBO op basis van 

aandeelhouderschap?

Je kunt de persoon alleen aanmerken als 

UBO o.b.v. aandeelhouderschap als de 

omvang van het belang groter is dan 

25%.

Maak je keuze en klik op volgende



Wat is de omvang van het belang van de 

UBO?

Maak je keuze en klik op volgende



Op welke datum verkreeg de UBO het 

geselecteerde belang?

Voor 27 september 2020

Op of na 27 september 2020

Maak je keuze en klik op volgende



Je hebt alle gegevens voor de UBO-

inschrijving ingevuld

Kies voor toevoegen aan opgave

In het volgende scherm ga je je ID 

uploaden



Hier zie je de groene vink staan als het 

uploaden goed gegaan is 

Jxxxxx Bxxxxxx



Je gaat de UBO-opgave nu digitaal 

controleren, ondertekenen en verzenden

Vul je voor- en achternaam in van de 

tekenbevoegde, je e-mailadres en je 

telefoonnummer

Kies voor volgende stap

Er volgt dan een opgave van de 

inschrijving, akkoord? dan volgende



Eerst inloggen met je DigiD



Maak hier de keuze om in te loggen met 

de DigiD app of met je gebruikersnaam 

en wachtwoord



Is dat goed gelukt dan komt er een 

groen vinkje voor punt 1 te staan

Klik daarna voor het iDeal icoontje



Kies de juiste bankier en maak 1 cent 

over

Als dit in beeld komt kies je voor 

volgende



Dan ga je naar het volgende scherm om 

te ondertekenen door op sign te klikken



Als ook hier het groene vinkje staat dan 

is het helemaal gelukt 



Dan krijg je nog de mogelijkheid om de 

UBO-opgave te downloaden

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Dit is het laatste scherm!

Hierna volgt nog de algemene UBO-

informatie



UBO register

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die 
zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. 
Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.

Wat is een UBO?
UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de 
uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of 
vereniging (een zogeheten juridische entiteit).

Bij een B.V. of N.V. bijvoorbeeld gaat het om:

• personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
• personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
• personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.



Wat is het UBO-register?
Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland 
zijn opgericht. Het UBO-register moet op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Dit staat 
in de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register 
hebben. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel (KVK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar.

Waarom een UBO-register?
Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan.
Denk hierbij aan:

• witwassen;
• corruptie;
• belastingontduiking;
• fraude;
• financiering van terrorisme.

Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter 
geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen.



Hoe werkt het UBO-register?



Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?
De UBO-registratieplicht gaat gelden voor de 
volgende organisaties:
• (niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s;
• overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-
plichtige verenigingen, onderlinge 
waarborgmaatschappijen en coöperaties;
• personenvennootschappen: maatschappen, 
vennootschappen onder firma, en 
commanditaire vennootschappen;
• rederijen;
• Europese naamloze vennootschappen (SEs);
• Europese coöperatieve vennootschappen 
(SCEs);
• Europees economisch 
samenwerkingsverbanden;
• kerkgenootschappen.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?
De volgende groepen hebben geen registratieplicht:
• beursgenoteerde vennootschappen;
• eenmanszaken;
• publiekrechtelijke rechtspersonen;
• verenigingen van eigenaars;
• enkele historische rechtspersonen.



UBO inschrijven in het register
Organisaties kunnen hun UBO tot uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven via de Kamer van Koophandel.

Welke gegevens zijn openbaar?
Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat dan om:

• voornaam en achternaam;
• geboortemaand en -jaar;
• nationaliteit; 
• woonstaat;
• aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of 
rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Het opvragen van de gegevens uit 
het register kost geld.

Welke gegevens zijn niet openbaar?
De volgende gegevens zijn niet openbaar. Het gaat dan om:

• BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
• geboortedag;
• geboorteland en –plaats; 
• woonadres;
• afschrift van geldig identiteitsdocument;
• afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen deze gegevens inzien.

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/


UBO-register waarborgt privacy via AVG
Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is.

Afscherming van openbare gegevens van de UBO
In uitzonderlijke omstandigheden kan een UBO verzoeken de openbare gegevens af te laten schermen.
Dit is mogelijk als de UBO:

• minderjarig is;
• onder curatele of onder bewind staat;
• politiebeveiliging heeft.

Instanties zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen 
Eenheid kunnen wel altijd alle gegevens inzien.

Geen UBO-register voor buitenlandse ondernemingen
UBO’s van buitenlandse ondernemingen worden niet in het register opgenomen. Hetzelfde geldt voor 
rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij zullen zich moeten houden aan de 
regelgeving in het land waar zij zijn opgericht.

Meer informatie over het UBO-register
Meer (praktische) informatie over het UBO-register kunt u terugvinden op de website van de Kamer van 
Koophandel.

Deze algemene tekst kunt u ook terugvinden op de 
website van de Belastingdienst

https://www.kvk.nl/ubo

