
Zoek de UBO!
Betreft het een  

Nederlandse rechtsvorm?
Geen registratieplicht UBO
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Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn 
verplicht om UBO’s in te schrijven:

• niet-beursgenoteerde besloten en naamloze 
vennootschappen

• stichtingen
• verenigingen:

 – met volledige rechtsbevoegdheid
 – met beperkte rechtsbevoegdheid maar met 

onderneming
• onderlinge waarborgmaatschappijen
• coöperaties
• personenvennootschappen: maatschappen, 

vennootschappen onder firma en commanditaire 
vennootschappen

• rederijen
• Europese naamloze vennootschappen (SE)
• Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
• Europese economische samenwerkings- 

verbanden die volgens hun statuten hun zetel  
in Nederland hebben (EESV)

Kerkgenootschappen moeten ook UBO’s gaan in-
schrijven. Het is nog onbekend wanneer dit mogelijk 
is. Als dit bekend is, worden de kerkgenootschappen 
hierover geïnformeerd. Voor Fondsen voor gemene 
rekening is aparte wetgeving aangekondigd.
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Geen registratieplicht UBO

Meer dan 25% van de aandelen  
houdt of stemrecht heeft.  

Klik hier voor meer informatie.
UBO!

UBO!

UBO!

Meer dan 25% eigendomsbelang  
in een onderneming heeft.  

Klik hier voor meer informatie.

De feitelijke zeggenschap over 
onderneming of instelling heeft.  
Klik hier voor meer informatie.

Geen UBO gevonden? Dan moeten 
alle statutair bestuurders of vennoten 

als UBO worden ingeschreven. 
Pseudo-UBO

Betreft het een organisatie die 
verplicht is om UBO’s in te schrijven? 

Check de lijst met rechtsvormen

De UBO is altijd een  
natuurlijk persoon die:  

Let op: er kunnen meerdere  
personen UBO zijn
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Wilt u dat wij u werk uit handen nemen? 

Wij kunnen u helpen met onze UBO-registratie- 
service. Vul uw gegevens in en binnen 5 werkdagen 
nemen wij contact met u op.

Ja, registreer mijn UBO
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