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Bekendmaking 'uiteindelijke begunstigden' 
van rechtspersonen wettelijk verplicht 

 

Brussel, 4 oktober 2010 – Sinds enige tijd verplicht de Belgische wetgever 

rechtspersonen zoals nv’s, bvba’s, vzw’s en andere juridische constructies zonder 

rechtspersoonlijkheid zoals feitelijke verenigingen of trusts, om de identiteit bekend te 

maken van hun ‘uiteindelijke begunstigde(n)’ bij de financiële instellingen waar die 

entiteiten klant zijn. Die verplichting geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten. 

Teneinde bestaande klanten te helpen om aan de wettelijke verplichting te voldoen, 

schrijven financiële instellingen die klanten aan om de wettelijk verplichte gegevens op 

te vragen. Nieuwe klanten moeten die informatie reeds van bij de aanvang van de 

relatie met de financiële instelling verstrekken.  

 

De ‘uiteindelijke begunstigden’ van rechtspersonen en andere juridische constructies zijn de 

natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaars zijn van of de uiteindelijke controle hebben 

over de klant1. 

 

Teneinde hun bestaande klanten te helpen om aan de verplichting te voldoen, zijn financiële 

instellingen reeds begonnen met de gegevens over de ‘uiteindelijke begunstigde(n)’ op te vragen 

bij die klanten.  

De financiële instellingen zullen de gegevens vertrouwelijk behandelen en er enkel gebruik van 

maken om hun wettelijke identificatieverplichtingen na te komen. Indien klanten de identiteit van 

de ‘uiteindelijke begunstigde(n)’ niet willen meedelen aan hun financiële instelling, is de 

instelling wettelijk verplicht om de relatie met de betrokken klant stop te zetten. 

 

 

 

                                                

1 Het begrip ‘uiteindelijke begunstigde’ is gedefinieerd in artikel 8, §1,  tweede en   derde lid, van de wet van 11 januari 1993 

tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 

gewijzigd onder meer bij de wet van 18 januari 2010.  
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FEBELFIN  

Op 28 maart 2003 werd Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële sector, opgericht. De beroepsfederatie telt vijf aangesloten leden, 
namelijk de Belgische Vereniging van Banken (die opgericht werd in 1937) en Beursvennootschappen (BVB), de Belgische Vereniging van 
Asset Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) en de Belgische 
Leasingvereniging (BLV), en enkele geassocieerde leden met een bijzonder statuut. Eind 2007 vertegenwoordigden Febelfin en haar leden 
meer dan 235 financiële instellingen in België. Samen staan deze rechtstreeks in voor meer dan 100.000 jobs en onrechtstreeks nog eens 
meer dan 100.000.  

 
De gebundelde krachten van de verenigingen in één overkoepelende federatie vormen een unicum binnen de Europese Unie. Febelfin is 
zowel op nationaal als internationaal vlak de belangrijkste vertegenwoordiger van de Belgische financiële wereld. De federatie neemt de 
uitdaging op zich een belangrijke rol te vervullen als “shared voice” van de sector en als bruggenbouwer tussen haar leden en verschillende 
partijen op nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen.  

 
De federatie volgt trends en evoluties op de voet en helpt haar leden de juiste positie in te nemen. Samen met hen werkt Febelfin, via 
boodschappen en standpunten, aan het uitdragen van de waarden van de sector: dienstverlening,vertrouwen en transparantie,dynamiek en 
proactiviteit. 
 

 


