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Waarom vraagt WUTHRICH (assuradeuren) u om de UBO-verklaring in te vullen? 

U als klant of begunstigde wil een betrouwbare relatie met een betrouwbare financiële dienstverlener en een betrouwbare 
verzekeraar. En ook WUTHRICH bv, WUTHRICH assuradeuren bv en verzekeraars hechten veel waarde aan een betrouwbare 
relatie met betrouwbare klanten. Eventuele niet integere klanten kunnen WUTHRICH (assuradeuren) en verzekeraars, maar 
ook hun klanten, (reputatie)schade berokkenen. De wet- en regelgeving is hier de afgelopen jaren op aangescherpt. Het gaat 
daarbij vooral om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 
Het is dus belangrijk om bepaalde klantgegevens op de juiste manier vast te stellen en vast te leggen. Op die manier weten 
WUTHRICH (assuradeuren) en verzekeraars altijd met wie ze een relatie hebben of aangaan. 
Eén van de verplichtingen betreft voor zakelijke klanten het vaststellen van de eventuele Uiteindelijk Belanghebbende(n), ook 
wel Ultimate Beneficial Owner(s) of UBO’s genoemd. Het is van belang om die Uiteindelijk Belanghebbende(n) in beeld te 
hebben, omdat die controle uitoefent / uitoefenen over (de ondernemingen van) de klanten van WUTHRICH (assuradeuren) 
en verzekeraars. 

 

BEGRIPPEN 
In de verklaring staan verschillende begrippen. Lees eerst wat WUTHRICH (assuradeuren) daarmee bedoelt. 
 

Belang:  

 kapitaalbelang, zoals aandelen of certificaten 

 stemrechten in de aandeelhoudersvergadering 

 feitelijke zeggenschap 

 bij een stichting: het recht op uitkering van het vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen 
 

Organisatie:  
Een rechtspersoon, een personenvennootschap of een met deze rechtsvormen vergelijkbare entiteit naar buitenlands of 
Europees recht. 
 

Uiteindelijke Belanghebbende:  
Iedere natuurlijk persoon die direct of indirect een belang heeft in de organisatie of het vermogen van de organisatie. 
 
Rechtspersoon 
Als er sprake is van een besloten vennootschap (B.V.), een naamloze vennootschap (N.V.), een coöperatie of een vereniging 
of stichting met rechtspersoonlijkheid), dan is de uiteindelijk belanghebbende: 

 de natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van 25% of meer in het kapitaal van de rechtspersoon; 

 de natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van de 
rechtspersoon kan uitoefenen; 

 de begunstigde van 25% of meer van het vermogen van de rechtspersoon; 

 degene die volgens de statuten bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van de middelen van de rechtspersoon; 

 de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon. 
 
Personenvennootschap 
Als er sprake is van een vennootschap onder firma (V.O.F.), een commanditaire vennootschap (C.V.) of een maatschap, dan  
is de uiteindelijk belanghebbende: 

 de natuurlijke persoon die bij ontbinding recht heeft op een aandeel van 25% of meer in de gemeenschap; 

 de natuurlijke persoon die recht heeft op een aandeel van 25% of meer in de winsten; 

 de natuurlijke persoon die 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming een meerderheid van 
stemmen is vereist; 

 de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap heeft over een personenvennootschap. 
 
Feitelijke zeggenschap 
Hiervan is sprake als een natuurlijke persoon: 

 een meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan of 

 de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten of 

 op andere wijze een overheersende invloed heeft op de rechtspersoon of personenvennootschap of 

 het recht heeft om (een deel van) de activa van de rechtspersoon of de personenvennootschap te gebruiken. 
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BEDRIJFSGEGEVENS 
 
statutaire bedrijfsnaam : _______________________________________________________________________ 

eventuele handelsnaam : _______________________________________________________________________ 

statutaire vestigingsplaats : _______________________________________________________________________ 

KvK-nummer : _________________________ 

rechtsvorm :   B.V.   N.V.    C.V.   V.O.F.    maatschap 

    VVE   vereniging/stichting   eenmanszaak 

 
 

VERKLARING 
 

 wij hebben geen Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van 25% of meer 
 ga naar ondertekening op blad 3 

 wij hebben één of meer Uiteindelijke Belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer 
 vul de gegevens in van alle Uiteindelijke Belanghebbenden 

 wij zijn een VVE, vereniging of stichting en hebben geen Uiteindelijke Belanghebbende(n), maar bestuurders 

 vul de gegevens in van alle bestuurders 

 ik heb een eenmanszaak of ben een natuurlijk persoon 
 ga naar ondertekening op blad 3 
 
 

GEGEVENS UITEINDELIJKE BELANGHEBBENDE(N) OF BESTUURDERS 
 
BELANGHEBBENDE OF BESTUURDER 1 
 

achternaam  

voornamen  

geboortedatum en geboorteplaats  

volledig privéadres  

percentage belang % direct % indirect 

 
 
BELANGHEBBENDE OF BESTUURDER 2 
 

achternaam  

voornamen  

geboortedatum en geboorteplaats  

volledig privéadres  

percentage belang % direct % indirect 
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BELANGHEBBENDE OF BESTUURDER 3 
 

achternaam  

voornamen  

geboortedatum en geboorteplaats  

volledig privéadres  

percentage belang % direct % indirect 

 

BELANGHEBBENDE OF BESTUURDER 4 
 

achternaam  

voornamen  

geboortedatum en geboorteplaats  

volledig privéadres  

percentage belang % direct % indirect 

 
 

INFORMATIE 
 
Ik /wij laat / laten aan WUTHRICH (assuradeuren) zo spoedig mogelijk weten als: 

 het aantal Uiteindelijke Belanghebbenden met een belang van 25% of meer verandert; 

 de gegevens wijzigen van een Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van 25% of meer; 

 er nieuwe aandelen worden uitgegeven. 
 
De gegevensverzameling door WUTHRICH (assuradeuren) valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en vanaf  
mei 2018 onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
 

ONDERTEKENING 
 

De persoon / personen die deze verklaring ondertekent / ondertekenen is / zijn (volgens de inschrijving in het 
handelsregister) rechtsgeldig bevoegd om de identiteit van eventueel hierboven opgegeven Uiteindelijk Belanghebbende(n) 
te bevestigen en deze verklaring namens de organisatie te ondertekenen. 
In geval van een V.O.F., C.V. of maatschap moet deze verklaring worden ondertekend door alle (beherend) vennoten / 
maten. 
 

 

DATUM  EN  PLAATS [___] – [___] – [______]  plaats: 

 
 

 

naam ondergetekende 
 

functie ondergetekende 
 

handtekening ondergetekende 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 


