
Natuurlijk persoon?

Identificeer:
1. Vraag om het originele identiteitsbewijs.
2. Dubbele controle door bijvoorbeeld rijbewijs en 

vergelijk ze met elkaar.
3. Gebruik controle apps zoals DUTCH ID.

Verifieer:
1. Stel vast dat persoon op de foto op het ID de cliënt is.
2. Marker op deze kopie dat u de gegevens hebt  

geverifieerd: zet een handtekening met datum.
3. Controleer de aangeleverde gegevens zoals loon-

strook, werkgeversverklaring. Met name buitenlandse 
stukken.

4. Google de gegevens zoals werkgever en adres   
aanvrager.

Verifieer:
1. Stel vast dat de persoon op de foto de UBO is (persoon 

heeft een belang van >25%).
2. Marker op deze kopie dat u de gegevens hebt  

geverifieerd: zet een handtekening met datum.

Bewaar:
1. Voeg de kopieën van alle documenten aan het dossier 

toe.
2. U dient deze gegevens vijf jaar te bewaren.

Let op: wanneer u twijfelt over de juistheid of echtheid
van het identiteitsbewijs, dan mag u de dienst niet
verlenen. Dit geldt ook als de klant zijn identiteit niet wil
of kan bewijzen.

Identificeer:
1. Vraag om een uittreksel van de KVK of: 

Draai zelf online een KvK-uittreksel uit of: 
Vraag om een akte of verklaring van een advocaat of 
notaris.

2. Zodat u bij de een natuurlijk persoon uitkomt, bij 
voorkeur de Ultimate Beneficial Owner UBO.

3. Wees waakzaam bij recent opgerichte vennoot- 
schappen. 

Verifieer:
1. Stel vast dat uw cliënt (de rechtspersoon) dezelfde is 

als vernoemd in het uittreksel of de verklaring.
2. Marker op het uittreksel dat u de gegevens hebt  

geverifieerd: zet een handtekening met datum.
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Checklist ter controle van identificatie
Wat wil deze cliënt van ons? Gebruik deze checklist om het echte verhaal achter de transactie te horen. 

Ja Nee

Voorbeelden van indicatoren zijn:
• Het land waar de cliënt woont
• Het type zakelijke activiteiten dat de cliënt ontplooit
• Een onverklaarbare geografische afstand tussen de 

cliënt en uw bedrijf
• Het feit dat cliënt regelmatig overstapt van  

dienstverleners
• Client schuift, onverklaarbaar, met vermogen 

tussen verschillende rekeningen 

Is er al duidelijkheid over de mogelijk vorm van 
financiering?
Meldingsplicht ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland 
(Wwft). U dient te melden als er sprake is van:
• Subjectieve indicatoren (er klopt ergens iets niet)
• Objectieve indicatoren (contante betaling van boven de  

15.000 euro, of met cheques of soortgelijke betalings-
middelen)


