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CREATIE DOOR EEN AMBTENAAR VAN EEN MANDAAT 
UBO  TUSSEN ONDERNEMINGEN 
Met het mandaat UBO kan de mandaatnemer (externe raadgever, …) de UBO-formulieren elektronisch 
indienen. 

Dit mandaat heeft enkel betrekking op dit aspect van de juridische verhouding tussen mandaatgever en 
mandaatnemer. Door het geven van dit mandaat verliest de mandaatgever niet de mogelijkheid om zelf 
zijn dossier te consulteren of de indiening te verrichten.  

Het mandaat UBO zal enkel worden geregistreerd indien aan volgende voorwaarden is voldaan: 

• Het formulier is door beide partijen behoorlijk ingevuld en ondertekend. 
• Het formulier is duidelijk leesbaar in PDF formaat verstuurd naar mandats.ict@minfin.fed.be 

 

A) DE MANDAATGEVER 
 

A1 Mijn onderneming Benaming : 

Adres :     

 Ondernemingsnummer :  

 

A2 Wettelijk 
vertegenwoordiger 

Naam :         

Voornaam :  

 Functie KBO :                                                                              

Rijksregisternummer / BIS nummer :   

 

A3 Contactgegevens  Telefoonnummer :  

E-mailadres :  

 

  

mailto:mandats.ict@minfin.fed.be


 

Het mandaat zal ten vroegste in werking treden na de registratie door de FOD Financiën. Het mandaat kan te allen tijde 
eenzijdig worden stopgezet. Dit mandaat steunt op de voorwaarden gesteld in artikel 1984 tot 2010 van het Burgerlijk 
Wetboek. 
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B) DE MANDAATNEMER 
 

B1 Mijn onderneming Benaming : 

Adres :     

 Ondernemingsnummer :  

 

B2 Wettelijk 
vertegenwoordiger 

Naam :         

Voornaam :  

 Functie KBO :                                                                              

Rijksregisternummer / BIS nummer :   

 

B3 Contactgegevens  Telefoonnummer :  

E-mailadres :  

 

C) DUURTIJD MANDAAT 
 

Dit mandaat is geldig : 

• vanaf vandaag :  O 
• vanaf :     ………./………./………. (dag/maand/jaar in de toekomst) 

De geldingsduur van het mandaat is : 

• van onbepaalde duur :  O 
• van bepaalde duur :  tot en met ………./………./………. (dag/maand/jaar) 

 

D) ONDERTEKENING 
 

De mandaatgever geeft toestemming tot creatie van het mandaat UBO. De mandaatnemer aanvaardt 
dit mandaat. 

 

Datum : ………./………./……….    Datum : ………./………./………. 

Handtekening van de mandaatgever,    Handtekening van de mandaatnemer, 
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