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PERSBERICHT 

Nr. 1 administratieve kafka: de UBO-registratie! 
 
Brussel, 9 november 2020 – De formaliteiten rond het UBO-register1 blijven met stip op nummer één 
op de lijst van “administratieve rompslomp”. Dat blijkt uit de ITAA-barometer, de jaarlijkse enquête van 
het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants (ITAA), dat alle 15.000 beroepsbeoefenaars 
van België verenigt. “De ITAA barometer werd ingevuld door bijna 2.000 leden van het ITAA en geeft 
een accuraat beeld van wat leeft op het terrein”, aldus Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA, “Het is 
dan ook geen wonder dat de negatieve weerslag van corona op de administratieve belasting en op  het 
ondernemersvertrouwen dit jaar zijn intrede doet.”  
 
Kafkaiaanse UBO-registratie 
 
De UBO-registratie geeft zonder twijfel aanleiding tot de meeste frustratie: 84% van de respondenten 
stippen deze registratie aan als administratieve (over)last. Vorig jaar was dat 91%. In het door Europa 
verplichte UBO-register moeten alle ondernemingen aangeven wie binnen hun organisatie feitelijk de 
touwtjes in handen heeft. De implementatie ervan was een ware processie van Echternach. Onlangs 
berekende de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) dat de totale administratieve kostprijs 
voor de Belgische bedrijven van deze registratie opliep tot 55,1 miljoen euro2.  
 
Ondanks dit alles blijkt dat er onlangs opnieuw bijkomende administratieve formaliteiten werden 
ingevoerd in het kader van de UBO-registratie. Dit gebeurde ná het afsluiten van de ITAA-barometer, 
zodat de impact ervan niet weergegeven is in de resultaten ervan. Het ITAA is zich momenteel aan het 
beraden om deze nieuwe formaliteiten aan te vechten bij de Raad van State. 
 
Bart Van Coile, voorzitter ITAA: “Dit is de wereld op zijn kop! In de plaats van overbodige en kostelijke 
administratieve formaliteiten af te bouwen, wordt de UBO-registratie, hét voorbeeld van administratieve 
rompslomp, bijkomend aangevuld met nieuwe administratieve rompslomp! Het ITAA roept de nieuwe 
regering dan ook met aandrang op om werk te maken van de administratieve vereenvoudiging van de 
UBO-registratie.” 
 
Impact van COVID-19 
 
Niet verwonderlijk worden de formaliteiten rond de coronamaatregelen door 70% van de respondenten 
aangestipt als bijkomende administratie. Bovendien geven 75% van de respondenten aan dat de 
coronacrisis een negatieve rol speelt in de perceptie van het economische klimaat: daar waar vorig jaar 
14% van de respondenten aangaven dat het ondernemersvertrouwen in dalende lijn was, is dat dit jaar 
43%. Ten slotte valt op dat 52% van de respondenten aangeven dat de maatregelen niet toereikend 
waren om de verliezen te beperken.  
 
Bart Van Coile, voorzitter ITAA: “De coronaviruscrisis maakte de snelle invoering van 
ondersteuningsmaatregelen voor ondernemingen noodzakelijk. Toch blijft het zelfs in deze 
omstandigheden belangrijk om voor elke maatregel een goede lastenmeting te doen. Het ITAA stelt zijn 
expertise graag ter beschikking aan de beleidsmakers.” 
  

 
1 https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register 
2 http://www.vereenvoudiging.be/nieuws/ubo-register-extra-administratieve-lasten-voor-bedrijven  
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Over de enquête 

De ITAA-barometer wordt jaarlijks afgenomen bij de bijna 15.000 Belgische accountants en 
belastingadviseurs, leden van het ITAA, om de vinger aan de pols te houden van wat leeft in de praktijk. 
De ITAA-barometer werd dit jaar beantwoord door net geen 2.000 leden van het ITAA uit verschillende 
regio’s.  

*   *   * 

Over ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants 
Het ITAA staat in voor de organisatie van de beroepen van accountant en belastingadviseur, met 
inbegrip van de toegang tot het beroep, het beheer van het openbaar register en het toezicht op de 
beroepsuitoefening. 

Het ITAA vertegenwoordigt bijna 15.000 leden (natuurlijke personen), waarvan ongeveer 3.500 
stagiairs. Samen met het personeel in de kantoren zijn er ongeveer 35.000 mensen tewerkgesteld in 
de sector. Deze 35.000 personen staan ten dienste van 99% van de ondernemingen in België, in het 
bijzonder de kmo’s.  

De ITAA-leden zijn onderworpen aan strikte deontologische regels en aan regels van vakbekwaamheid 
die de kwaliteit van hun advies en hun onafhankelijkheid waarborgen. Hiermee wordt ook het algemeen 
belang gediend. 

www.itaa.be 
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