
Handleiding KYC
Versie 1.0.0



In deze beknopte handleiding geven wij graag aan hoe u het KYC 
formulier invult. 

Als u daarna nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Support 
via chat, e-mail of telefoon. Kijk hiervoor op 
www.mijndatamijnbusiness.nl/KYC

Welkom

Aanleveren van KYC informatie via een 
bestaande applicatie

Voor de use case maken we gebruik van Mijn Data, Mijn Business 
(MDMB). Deze applicatie is ontwikkeld door SBR Nexus en voldoet 
aan de information security standards.

http://www.mijndatamijnbusiness.nl/KYC
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In 3 stappen aanleveren

1. Identificeren

De bank vraagt u om KYC 
data aan te leveren. 
Daarvoor gaat u naar 
mijndatamijnbusines.nl/KYC
en logt u in met  
eHerkenning 2+. 

2. Verzamelen

U vult het formulier in 
en verzamelt de 
gevraagde bijlagen. Dit 
gebeurt in een 
beveiligde omgeving. 

3. Delen

U deelt de informatie
met de bank.

Klik hier voor de 
begrippenlijst

Klik hier voor 
een voorbeeld

https://mijndatamijnbusiness.nl/KYC


Stap 1 
Identificeren

4



5

Om uw KYC-informatie te delen, gaat u naar 
www.mijndatamijnbusiness.nl/kyc en klikt u op de 
link naar het formulier. U logt in met eHerkenning 
(minimaal 2+). 

Heeft u nog geen eHerkenning, dan kunt u op ons 
overzicht kijken van aanbieders.

Inloggen met eHerkenning

http://www.mijndatamijnbusiness.nl/kyc
https://support.mijndatamijnbusiness.nl/hc/nl/articles/360019417499-Hoe-vraag-ik-eHerkenning-aan-


Stap 2 
Verzamelen
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Bij het invoeren worden er verschillende gegevens
gevraagd. U kunt de volgende informatie het beste bij
de hand houden:

• KvK-uittreksels van relevante entiteiten

• Structuur van entiteiten (organogram), 

• Namen en adressen van bestuurders, 

• Aandeelhouders, pandrechthouders en/of 
certificaathouders

Voorbereiden verzamelen
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Na een succesvolle login opent het formulier met de 
KvK-gegevens die gekoppeld zijn aan het 
eHerkenningsmiddel.

Na het inloggen opent een startscherm. 

Vul hier de naam van de contactpersoon in.

Let er op u het scherm op maximaliseren zet. Anders 
kan de knop “Volgende” niet zichtbaar zijn.

Invullen startscherm KYC-formulier

Waarom deze opnieuw vragen?

Wat is de naam of zijn de namen van 
de entiteiten gerelateerd aan de K?
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Sectoren

In het tweede scherm kunt u aangeven in welke 
sectoren uw entiteit actief is. In het kader van de use 
case is vooraf Commercieel zakelijk vastgoed 
geselecteerd. Optioneel kunt u andere sectoren 
selecteren. 

Invullen startscherm KYC-formulier
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Vul hier de entiteiten en natuurlijke personen in. 
Hiermee worden alvast velden ingevuld.

U kunt meerdere natuurlijke personen en entiteiten 
tegelijk opvoeren door ze met een komma te 
scheiden. 

Let er op dat er tussen de voornamen geen komma’s, 
maar spaties staan.

Nadat u op Opslaan klikt komt u in het formulier 
waarin u gegevens kunt invullen.

Invullen startscherm KYC-formulier
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Navigatie (1/2)

Secties
Hier vindt u alle onderdelen 

die ingevuld dienen te worden

Navigatie door de secties

Formulierfuncties
Taalinstelling en toelichting verbergen

Herladen: u begint weer bij het startscherm
Valideer: controleer of de gegevens conform zijn ingevuld
Opslaan: tussentijds opslaan van uw gegevens
Download: het formulier opslaan op uw eigen computer
Verwijderen: alle gegevens weghalen en naar startscherm
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Navigatie (2/2)

Toevoegen
U dient hier een 
tekenbevoegde toe te 
voegen door op      te 
klikken
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Vul al uw gegevens in per sectie. 

In de bijlage van dit document vindt u de 
begrippenlijst en een fictief voorbeeld om deze 
begrippen mee te illustreren.

Invullen KYC-formulier

Het formulier kan onderbroken en hervat 

worden. De ingevulde gegevens blijven 

bewaard.

Klik hier voor de 
begrippenlijst

Klik hier voor het 
voorbeeld



Stap 3 
Delen
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Volg de link om de gemaakte rapportage en alle 
benodigde bijlagen te verzenden naar de bank. 

De pagina zoals hiernaast weergegeven opent.

Vul de volgende gegevens in: 

Aanleverkenmerk: Vul de statutaire naam van de KYC 
entiteit in

Berichtsoort: KYC

Ontvanger:  Selecteer hier de bank met wie u de KYC-
informatie wilt delen. 

Klik op Doorgaan

Delen (1/4)  



16

Voeg de gevraagde bijlagen toe en klik daarna op 
‘Doorgaan’,

Deze stappen kunt u herhalen als u dezelfde gegevens 
wilt delen met een andere bank. 

Delen (2/4)  
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Vul de volgende gegevens in: 

KvK nummer: Het KvK-nummer van de KYC entiteit

Bedrijfsnaam: de statutaire naam van de KYC entiteit.

Klik op Doorgaan

Delen (3/4)  
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Controleer hier alle gegevens en klik vervolgens op 
Verzenden.

De KYC-informatie is verzonden naar de bank!

Delen (4/4)  
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Herhaal stap 1 t/m 4 om de data ook met andere banken te delen. 

Delen naar meerdere banken
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Tot slot willen wij u vragen om de verzonden 
rapportage en alle bijbehorende bijlagen te 
verwijderen. 

Open de aanlevering en selecteer Verwijder 
rapportage. De aanlevering is verwijderd uit onze 
systemen. 

Verwijder je gegevens



Mee te sturen bijlagen
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Welke bijlagen dient u mee te sturen?
Type bijlagen Wanneer meesturen? Wat meesturen? Vormvereisten
Identificatiedocumenten zoals een 
Nederlands paspoort

Als bestaande klant is geen nieuw document vereist. De bank neemt 
contact op indien er nieuwe natuurlijke personen zoals bestuurders 
gemeld zijn.

A-CRS-FATCA formulier Indien CRS  of FATCA van toepassing is Zie het standaard formulier 
B-Ondernemingsregistratie Alleen van de buitenlandse entiteiten B2-Statuten

B3-Oprichtingsakte
Altijd meesturen B4-Aandeelhoudersregister
Alleen als er STAKS voorkomen B5-Certificaathoudersregister
Altijd meesturen B6-Ledenregister / Register van 

vennoten 
Altijd meesturen B7-Participantenregister
Is er één of meerdere CV's in het cluster? B8-CV-overeenkomst
Alleen van de buitenlandse entiteiten B9-Buitenlands origineel uittreksel 

officiële handelsregister
Altijd meesturen B13-Organogram Afgetekend door wettelijk 

vertegenwoordiger
Indien van toepassing Vennootschapscontract

C-Financiële overzichten Enkel op specifiek verzoek van de bank
D-Onroerend goed Alleen als de huurinformatie nog niet is verstuurd via 

MijnDataMijnBusiness
D3-Huurlijst

E-Vergunningen Indien van toepassing E6-Vergunning DNB
Indien van toepassing E7-Ontheffing DNB
Indien van toepassing E8-Vrijstelling DNB
Indien van toepassing E9-Vergunning AFM
Indien van toepassing E10-Ontheffing AFM
Indien van toepassing E11-Vrijstelling andere toezichthouder
Indien van toepassing E12-Bewijs ANBI-status
Indien van toepassing E99-Vergunningen overig



Begrippen
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Begrippen (1/2)

Begrip Verklaring

Aandelen aan toonder
Aandelen aan toonder (of bearer shares) zijn verhandelbare aandelen die "aan toonder" uitgegeven zijn. Voor elk aandeel is er dus slechts 
één certificaat en de persoon die dit aandeelcertificaat in handen heeft of toont (de "toonder"), is dus de eigenaar van het aandeel.

Activiteiten Vul bij de landen zowel de buitenlandse activiteiten als ook de activiteiten in Nederland in van de KYC-entiteit. 

Bestuurder De personen die de statutair benoemd zijn om de KYC entiteit te besturen en bevoegd zijn deze te binden. 

Cash intensiviteit
De omvang van contante betalingen en ontvangsten. Bereken de omvang door het gemiddelde te nemen van het laatste en lopende boekjaar 
(verwachting).

Derdengelden
Derdengelden zijn gelden die de rekeninghouder onder zich houdt, maar die aan iemand anders (een derde) toebehoren. Dit zal zich over het 
algemeen vaak voordoen in het geval er geldstromen via de rekeninghouder (B) lopen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen twee 
andere partijen (A en C). De rekeninghouder is dus feitelijk niet de rechthebbende van het saldo op de rekening.

Entiteiten in organisatiestructuur (cluster)
Dit zijn alle rechtspersonen die u tegenkomt vanaf de KYC entiteit tot aan de natuurlijke personen. Het is van belang dat u deze allemaal in 
het formulier opneemt.

Gemachtigde contactpersoon 
vertegenwoordiger

Dit is bijvoorbeeld de accountant die namens de KYC entiteit de informatie invult en aanlevert.

Herkomst van middelen Hoe is het eigen vermogen van de entiteit tot stand gekomen? 

Herkomst van vermogen UBO Hoe is het eigen vermogen van de uiteindelijk belanghebbenden tot stand gekomen?



Begrippen (2/2)

Begrip Verklaring

KYC Entiteit De entiteit voor wie de KYC gegevens worden opgevraagd

Natuurlijke personen De natuurlijke personen die binnen de KYC entiteit de volgende rollen hebben:
- Uiteindelijk belanghebbenden op basis van eigendom of zeggenschap
- Wettelijk vertegenwoordigers
- Bestuurders
Het is van belang dat u deze allemaal in het formulier opneemt.

PEP
Onder PEP's worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of 
naaste geassocieerden van deze personen.

Statutaire naam De naam van de KYC entiteit zoals bekend en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Tekenbevoegd Alle natuurlijk personen die statutair bevoegd zijn namens de KYC entiteit te tekenen zowel inschreven bij de KvK als niet ingeschreven.

Uiteindelijk belanghebbenden
Ook UBO genoemd. Natuurlijke personen die uiteindelijk eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Concreet zijn dit 
aandeelhouders, certificaathouders en/of pandrechthouders. In het geval van een STAK, worden ook de bestuurders van de STAK als 
Uiteindelijk belanghebbenden gezien.

Wettelijk vertegenwoordiger De personen die de entiteit rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen en binden. Dit kunnen zowel bestuurders zijn als volmachthouders 



Als banken moeten wij de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) vaststellen van alle rechtspersonen  en personenvennootschappen die klant zijn.

Een UBO is altijd een natuurlijk persoon die direct of indirect de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de klant en/of de 
natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens (of wier) rekening een transactie of activiteit wordt verricht.

Toelichting; hieronder leggen wij per rechtsvorm uit hoe u de uiteindelijk belanghebbenden kunt bepalen. 

Uw organisatie is een BV, NV of vergelijkbare juridische entiteit

Als UBO kunnen natuurlijke personen worden aangemerkt die:

• de uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap, via het (in)direct houden van meer dan 25% van:

• de aandelen

• de stemrechten 

• het eigendomsbelang in de vennootschap.

• op andere wijze feitelijke zeggenschap* hebben.

Als u op basis van bovenstaande geen UBO kunt bepalen, dan kwalificeert het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap als UBO. Dit 
zijn de statutaire bestuurders, die bij de KvK zijn ingeschreven of moeten worden ingeschreven.

* Het uitoefenen van feitelijke zeggenschap en/of invloed is dat iemand in de praktijk dagelijks de strategische beslissingen neemt. Dat kan ook het geval zijn als deze 
persoon formeel geen zeggenschap heeft

Uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s)



Uw organisatie is een vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV) of een maatschap 
(personenvennootschap)

Als UBO kunnen natuurlijke personen worden aangemerkt die de uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de 
personenvennootschap via: 

• (in)direct houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang.

• (in)direct kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemrechten.

• het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap*.

Als u op basis van bovenstaande geen UBO kunt bepalen, dan kwalificeert het hoger leidinggevend personeel van de personenvennootschap als 
UBO. Dit zijn alle vennoten die bij de KvK zijn ingeschreven of moeten worden ingeschreven. 

* Het uitoefenen van feitelijke zeggenschap en/of invloed is dat iemand in de praktijk dagelijks de strategische beslissingen neemt. Dat kan ook het geval zijn als deze 
persoon formeel geen zeggenschap heeft



Uw organisatie is een Vereniging, Coöperatie of Stichting (zie volgende pagina voor een voorbeeld)

Als UBO kunnen natuurlijke personen worden aangemerkt die de uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap/controle hebben over de 
rechtspersoon, via het (in)direct:

• houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang.

• kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten.

• het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap* over de rechtspersoon. 

Als u op basis van het bovenstaande geen UBO kunt bepalen, dan wordt het statutair bestuur als UBO aangemerkt. Dit is het bestuur dat bij de 
KvK is ingeschreven of moet worden ingeschreven. 

* Het uitoefenen van feitelijke zeggenschap en/of invloed is dat iemand in de praktijk dagelijks de strategische beslissingen neemt. Dat kan ook het geval zijn als deze 
persoon formeel geen zeggenschap heeft

Mocht er sprake zijn van een andere rechtsvorm of mocht u vragen hebben over het bepalen van de UBO’s dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon van uw bank. 



Voorbeeld Stichting 

Voor het bepalen van de UBO bij een stichting moet worden nagegaan wie op basis van eigendom of (feitelijke) zeggenschap als UBO moet 
worden gezien. De statuten van de stichting kunnen helpen om inzicht te krijgen in eigendom en/of zeggenschap:

Eigendom

• Bij stichtingen worden uitkeringen van de winst ook als “eigendomsbelang” gezien. 

• Wie profiteert er van de uitkeringen van de stichting? Als een persoon meer dan 25% van de uitkeringen ontvangt, is dit een aanwijzing dat 
deze persoon als UBO kwalificeert. 

• Wie is de begunstigde van het restsaldo als de stichting wordt ontbonden? Als hier een bepaalde persoon wordt genoemd, is dit een 
aanwijzing dat deze persoon als UBO kwalificeert.

Zeggenschap 

• Indien een van de bestuurders van een stichting meer dan 25% van het stemrecht kan uitoefenen, wordt deze als UBO aangemerkt.

• Het uitoefenen van feitelijke zeggenschap is dat iemand in de praktijk dagelijks de strategische beslissingen neemt. Dit kan ook het geval zijn 
indien deze persoon formeel geen zeggenschap heeft.

Als u op basis van bovenstaande geen UBO kunt bepalen, dan kwalificeert het statutair bestuur van de stichting als UBO. Dit zijn de bestuursleden 
die bij de KvK zijn ingeschreven of moeten worden ingeschreven.



In uw organisatiestructuur zit een Stichting Administratiekantoor (STAK) (in lijn omhoog vanaf uw organisatie gezien)?

Door een STAK kunt u een scheiding aanbrengen tussen de stemrechten en economische rechten die aan de aandelen van uw organisatie 
verbonden zijn. Dit doet u door uw aandelen te certificeren. Certificering van aandelen houdt in dat u de aandelen van uw organisatie overdraagt 
aan een Stichting Administratiekantoor (STAK). Deze stichting verkrijgt daarmee al het aan de aandelen verbonden stemrecht. Hierdoor ligt het 
stemrecht bij het bestuur van de STAK. Vervolgens geeft de stichting certificaten uit. De certificaten corresponderen met de aandelen en geven 
recht op het dividend dat op de aandelen wordt uitgekeerd. Door middel van de certificaten behoudt de certificaathouder de economische 
rechten. Hierdoor kun je door een STAK in de structuur UBO’s hebben op basis van stemrecht (zeggenschap) en op basis van economische rechten 
(eigendom). Heb je een van deze meer dan 25% dan ben je aan te wijzen als UBO van uw organisatie. 

Mocht er sprake zijn van een andere rechtsvorm of mocht u vragen hebben over het bepalen van de UBO’s dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon van uw bank. 



Voorbeeld
Ter illustratie



Vastius Holding B.V.

Vastius B.V.

KYC Entiteit

STAK VastiusAandeelhouder: Willem

Certificaathouder: 
Alice

Bestuurder: Vastius 
Holding: Jan Jansen

25%

75%

100%

100%

Voorbeeld Vastius B.V.

In het schema hiernaast staat de structuur weergegeven van het 
bedrijf Vastius B.V.  Hierbij lichten wij u toe hoe u de begrippen aan 
de hand van dit voorbeeld kunt interpreteren.

Bestuurder: Ingrid

KYC entiteit Vastius BV

Bestuurder Jan
Ingrid (via Vastius Holding)

Aandeelhouder Willem

Certificaathouder Alice

Entiteiten in 
organisatiestructuur 
(cluster)

Vastius Holding BV, STAK Vastius

Natuurlijke personen Jan, Ingrid, Willem, Alice

Uiteindelijk 
belanghebbenden

Willem, Alice en Joost (als bestuurder van een 
bovenliggende STAK)

Bestuurder: Joost 



Kun je het formulier tussentijds opslaan?

• Ja, door in het menu op “Opslaan” te klikken.

Waar blijft de data? 

• De data staat opgeslagen in Mijn Data Mijn Business. U kunt zelf de data verwijderen en niemand anders (banken of SBR Nexus) kunnen deze data inzien.

Hoe moet ik bij meerdere banken aanleveren? 

• Door de laatste stap (delen) te herhalen en dan te kiezen voor de andere bank.

Wat gaan wij doen met de aangeleverde data?

• De gegevens komen binnen bij de KYC Analist die uw KYC dossier onder handen heeft. De KYC analist verwerkt en beoordeelt de aangeleverde gegevens en legt deze 
vast in het KYC dossier zoals gebruikelijk. Naast een inhoudelijke beoordeling, zal er ook gekeken worden of de dataset compleet is en of deze eventueel nog moet 
worden uitgebreid of aangepast.

Wat wordt er hierna nog van de Klant verwacht (hoeveel tijd gaat het kosten, op welke termijn?)

• Wij verwachten dat het invullen van het formulier en het uploaden van de documenten maximaal een uur van uw tijd zal vragen. Korte tijd na het insturen van de 
gegevens, zullen wij u een vragenlijst sturen waarop u kunt aangeven hoe u het proces heeft ervaren. Uw feedback, positief of negatief, is van belang om dit proces 
verder vorm te geven. Wellicht is het handig om tijdens het invullen van het formulier alvast notities te maken. 

Zijn we compleet of kan het zijn dat we nog extra informatie opvragen?

• Het kan altijd gebeuren dat we naar aanleiding van uw input nog vragen hebben. De KYC analist neemt dan contact met u op.

Ik kan niet inloggen met Eherkenning (foutmelding), waar kan ik terecht?

• Neem contact op met Support van Mijn Data Mijn Business via www.mijndatamijnbusiness.nl/kyc . 

Q&A

http://www.mijndatamijnbusiness.nl/kyc

