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Innovatie van infra 
tot smart home

Hoe belangrijk 
wordt het UBO-
register?

Van networkdesign tot smart-homeoplossingen met 
slimme thermostaten, slimme deurbellen, slimme 
deursloten, … Met 1.650 medewerkers is ESAS uitge-
groeid tot marktleider in de Benelux rond het servicen 
van “devices”. 

‘Slim of niet slim, we ondersteunen al uw devices in 
hun volledige levenscyclus met onze “design”, “build”, 
“install”, “maintain” en “operate” oplossingen’, zegt 
Daniel Van Hove, Chief Customer O� icer van ESAS. 
‘Elke dag werken op Service Cruiser, ons fieldservice-

platform, meer dan 4.000 service-engineers in de Benelux. 
Fieldservice is in de kern een platformservice geworden. 
Innovatie, e� iciëntie en customercentricity worden meer 
en meer gedreven door machine learning, artificial 
intelligence, augmented reality, …’ 

Daarom besloot ESAS meer dan vier jaar geleden als 
een van de eerste om zijn platform naar Microso�  Azure 
te brengen. ‘En van die keuze plukken al onze klanten 
nu de vruchten. We verkopen Service Cruiser ook weer 
afzonderlijk als een fieldservice managementso� ware.’

Binnenkort verzamelt het UBO-register informatie 
over de begunstigden van vennootschappen, vzw’s, 
stichtingen, enzovoort. Wordt dit een opstapje naar 
een andere fiscaliteit? Of belandt heel uw vermogen 
op straat? ‘Behalve een administratieve extra verplich-
ting, verandert er niets’, sust advocaat Mark Delboo.

Tegen 30 september 2019 moet bepaalde informatie 
over de ultimate beneficial owners (UBO’s) opgenomen 
worden in het UBO-register. ‘UBO’s zijn de uiteindelijke 
begunstigden van alle in België opgerichte vennootschap-
pen, vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en soortgelijke 
entiteiten’, legt advocaat Mark Delboo uit. 

Maar wie is de uiteindelijke begunstigde van een 
maatschap? ‘Daarvoor werden een aantal mogelijke 
criteria opgenomen, maar in haast alle gevallen zullen de 
eerste twee criteria gebruikt worden’, weet Mark Delboo. 
‘Een UBO is een natuurlijke persoon die rechtstreeks of 
onrechtstreeks meer dan 25 procent van de stemrechten 
of delen bezit. En ook de zaakvoerder is een UBO.’ 

Het UBO-register moet uw naam, voornaam, geboorte-
datum en nationaliteit vermelden, en ook uw land van 
verblijf, verblijfadres en rijksregisternummer. ‘Daarnaast 

moet u vermelden wanneer u UBO bent geworden en 
hoeveel procent u bezit’, zegt Delboo. ‘Meer hoe�  u niet te 
melden. Ook niet over het vermogen van de maatschap. 
Maar als een UBO of de gegevens van een UBO veranderen, 
dan moet de zaakvoerder dat aanpassen.’

Toegang

Wie mag die gegevens inkijken? Bevoegde autoriteiten, 
zoals de fiscus en de financiële instellingen, vastgoed-
makelaars, notarissen, accountants, advocaten, … met 
een meldingsplicht rond witwaspraktijken. ‘Gewone 
burgers krijgen, na een aanvraag en een administratieve 
vergoeding, ook toegang, maar die blij�  beperkt tot 
bepaalde gegevens: voornaam, geboortedatum, adres 
en rijksregisternummer van de UBO zullen niet zichtbaar 
zijn. Burgers kunnen ook alleen zoeken op naam van 
de maatschap of het KBO-nummer van de maatschap.’

Een UBO kan zelf vragen dat alle informatie ontoegan-
kelijk wordt gemaakt, als daardoor het risico toeneemt 
op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, 
geweld of intimidatie. ‘Ook als de UBO minderjarig is, 
kunt u dat vragen’, vult Delboo aan.

‘Over het UBO-register is al veel inkt gevloeid. En hoe 
vaker ik het uitleg, hoe minder relevant ik het vind’, 
aldus advocaat Delboo. ‘De angst dat dit een opstapje 
is naar een andere fiscaliteit of dat heel uw vermogen 
op straat komt te liggen, is ongegrond. Het is alleen een 
administratieve extra verplichting.’

Ook voor boekhoudkantoren creëert Wings So� ware 
een grote meerwaarde. Wie overstapt, krijgt naast de 
service en het gebruiksgemak ook garanties voor een 
vlotte overgangsfase.

Het onlineplatform van Wings So� ware hee�  drie grote 
voordelen. ‘U stelt zelf een so� warepakket samen, waarbij 
u alleen de onderdelen kiest die u nodig hebt’, zegt Jan 
Sprengers, zaakvoerder bij Wings So� ware. ‘Daarnaast 
is onze boekhoudso� ware bijzonder gebruiksvriende-
lijk. Tot slot garanderen wij een vlotte conversie vanuit 
praktisch alle gangbare boekhoudpakketten op de 
Belgische markt naar onze Wings-so� ware.’ 

Wings Software is ook klaar voor de elektronische 
boekhouding. ‘De software verwerkt e-facturen en 
ingescande documenten’, legt Mark Sprengers uit. 
‘Wings is voortdurend bezig met innovatie, zoals ook 
onze gratis WingsApp bewijst. Gebruikers van de app 
hebben altijd alle informatie voorhanden, waar ze ook 
zijn of wanneer ze die informatie ook nodig hebben.’ 

‘Overstappen naar Wings So� ware is geen sprong in het 
ijle’, beloo�  zaakvoerder Sprengers, ‘maar een veilige 
sprong met een zachte landing. U vermijdt dubbel werk 
en ervaart een vlotte samenwerking met uw klanten.’

‘De angst dat dit een opstapje 
is naar andere fiscaliteit of dat heel uw 

vermogen op straat komt te liggen, 
is ongegrond.’

‘Groei start vanuit 
uw corebusiness, 
niet vanuit 
technologie’ 

Als ondernemer wordt u voortdurend geconfronteerd 
met vragen en problemen die de aandacht wegtrekken 
van waar het écht om gaat: producten of diensten 
verkopen, die de visie van de organisatie waarmaken. 
En één van de zaken die uw aandacht weg trekken, 
is ongetwijfeld de overvloed aan technologie die op 
u afkomt. 

De groei en continuïteit van een onderneming worden 
meestal niet bepaald door technologie. ‘Technologie is 
wel een enabler, die de groei faciliteert en continuïteit 
kan garanderen’, zegt Robin Talboom, CEO bij Userfull. 
‘Maar alleen als u vertrekt vanuit de specifieke situatie van 
uw organisatie, kunnen relevante opkomende techno-
logieën vertaald worden naar oplossingen. Oplossingen 
die positieve businessimpact op de organisatie en het 
individu meebrengen.’ 

En dus moet elke ondernemer, voor goede technologische 
keuzes, vertrekken vanuit zijn business, doelen en de 
strategie van uw onderneming, niet vanuit de  technologie. 
‘Een typisch voorbeeld? Een investering in de cloud. 

Dat mag niet simpelweg een copy-pasteverhaal zijn, 
waarbij u alles van de ene naar de andere omgeving 
verplaatst’, legt Robin Talboom uit. ‘Want wat is dan 
het resultaat? U hebt wat kosten gedrukt, maar blij�  
 uiteindelijk met een nieuwere versie van hetzelfde 
achter… En vier jaar later doet u alles opnieuw.’ 

Flexibiliteit

Userfull ondersteunt organisaties van strategie tot en met 
implementatie. ‘Als IT-integrator is het voor ons duidelijk 
dat groei start vanuit de corebusiness, niet vanuit tech-
nologie’, zegt Robin Talboom. ‘Hoe  verbetert u de return 
on investment en de flexibiliteit van uw  organisatie? 
Met een gefaseerde aanpak, waarbij u bij elke stap niet 
alleen de winst zoekt in termen van kostenbesparing, 
maar ook in nieuwe functionaliteiten én mogelijkheden 
voor werknemers. Organisaties moeten overstappen van 
bedrijfsbrede, transformaties naar gerichte initiatieven. 
Die kunnen veel beter gemeten en gemonitord worden 
op meerwaarde en resultaten.’

En het uiteindelijke doel? ‘Niet om de zoveel tijd de 
IT-infrastructuur aanpassen, maar IT-ondersteuning 
aanpassen zoals u zelf wilt zijn met uw bedrijf: flexibel, 
dynamisch en klaar om nieuwe initiatieven te onder-
steunen’, besluit Talboom. ‘Investeer in IT in functie van 
uw bedrijfsdoelstellingen. En zet die investeringen ten 
volle in op die zaken die uw klanten, medewerkers en 
partners appreciëren.’

‘Organisaties moeten 
overstappen van bedrijfsbrede 

transformaties naar gerichte initiatieven,
in lijn met hun strategie.’ 
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Boekhouders stappen 
vlot over naar 
Wings Software 


