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Gelieve onderstaande vragen één voor één in te vullen en volg de instructies bij de gegeven antwoorden 

DEEL I 

1. Statutaire naam Klant  

2. Rechtsvorm onderneming □ Stichting, eenmanszaak of VOF* > UBO formulier 
verder invullen en opsturen niet nodig 

□ BV of anders > ga naar 3 

* indien de VOF (gedeeltelijk) eigendom is van een BV is het UBO formulier wél van toepassing 

3. Staat uw onderneming of de aandeelhouder van de 

onderneming genoteerd op een gereguleerde 

effectenbeurs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op 

het Financieel Toezicht? 

□ Ja > ga naar deel II van dit formulier 

□ Nee > ga naar 4 

4. Maakt uw onderneming deel uit van een 

bedrijfsstructuur met meer dan één zuster- of 

moederondernemingen? 

□ Ja > voeg een diagram toe waaruit de complete 
bedrijfsstructuur en eigendomsverhoudingen 
blijken en ga naar 5 

□ Nee > ga naar 5 

5. Bent u tekenbevoegd volgens de inschrijving Kvk voor 

de onderneming? 

□ Ik verklaar dat ik tekenbevoegd ben volgens Kvk > 

ga naar 6 

□ Ik ben niet tekenbevoegd > ga naar 6, maar laat 
een tekenbevoegd persoon van de onderneming dit 
formulier ondertekenen 

6. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de 

aandelen van het bedrijf in bezit hebben, direct of via 
een hoger bedrijf in de bedrijfsstructuur? 

□ Ja > geef hun gegevens op bij deel III van dit 
formulier en ga verder bij 7 

□ Nee > ga naar 7 

7. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de 

zeggenschap (stemrechten op aandelen) hebben over 

de onderneming, direct of via een hoger bedrijf in de 
bedrijfsstructuur? 

□ Ja > geef hun gegevens op bij deel III van dit 
formulier en ga verder bij 8 

□ Nee > ga naar 8 

8. Zijn er natuurlijke personen die toestemming hebben 

om het feitelijk zeggenschap over de onderneming uit 

te oefenen? 

□ Ja > geef hun gegevens op bij deel III van dit 
formulier en ga verder bij 9 

□ Nee > ga naar 9 

9. Heeft u bij 6, 7 en 8 ‘nee’ aangevinkt? □ Ja > onderteken het formulier 

□ Nee, minstens één is ‘ja’ > ga naar deel III 

 
 

DEEL II – Onderneming genoteerd op effectenbeurs 

Bedrijfsnaam:  

Statutair adres:  

Effectenbeurs:  

Onderteken nu het formulier 
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DEEL III – Natuurlijke personen 

zoals bedoeld bij 6, 7 en 8, vul tevens aandelenbezit/stemrecht/feitelijk zeggenschap in 

Voorna(a)m(en)  Achternaam  

Adres  Postcode en 

Woonplaats 

 

Land  Nationaliteit  

Geboortedatum  E-mail  

 

........ % aandelenbezit  ........ % van de stemrechten  ☐ feitelijk zeggenschap 

Voorna(a)m(en)  Achternaam  

Adres  Postcode en 

Woonplaats 

 

Land  Nationaliteit  

Geboortedatum  E-mail  

 

........ % aandelenbezit  ........ % van de stemrechten  ☐ feitelijk zeggenschap 

Voorna(a)m(en)  Achternaam  

Adres  Postcode en 

Woonplaats 

 

Land  Nationaliteit  

Geboortedatum  E-mail  

 

........ % aandelenbezit  ........ % van de stemrechten  ☐ feitelijk zeggenschap 

Voorna(a)m(en)  Achternaam  

Adres  Postcode en 

Woonplaats 

 

Land  Nationaliteit  

Geboortedatum  E-mail  

........ % aandelenbezit  ........ % van de stemrechten  ☐ feitelijk zeggenschap 

Voorna(a)m(en)  Achternaam  

Adres  Postcode en 

Woonplaats 

 

Land  Nationaliteit  

Geboortedatum  E-mail  

 

........ % aandelenbezit  ........ % van de stemrechten  ☐ feitelijk zeggenschap 
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Ondertekening 

Handelt u namens een derde partij? □ Ja > geef dan hier op namens welke opdrachtgever u optreedt 

□ Nee > ga door naar ondertekenen hieronder 

Statutaire naam:  

Statutair adres:  

Juridische vorm:  

Registratienummer (Kamer van 

Koophandel): 

 

 

 

Handtekening 

van tekenbevoegde voor onderneming: 

 

Datum en plaats ondertekening:  

Naam van tekenbevoegde:  

Bedrijfsfunctie / Titel van tekenbevoegde:  

 

 

Opmerkingen 

- Buckaroo behoudt zich het recht voor om nadere informatie van de Klant te verzoeken. 

- In overeenstemming met (inter)nationale antiwitwasregels en –regelgeving is Buckaroo verplicht 

om de uiteindelijk economisch rechthebbende(n) van de Klant te identificeren en, waar van 

toepassing, de identiteit te verifiëren. 
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