
Wijziging van de Uiteindelijk Begunstigde(n) 
van een vennootschap

De regelgeving tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht financiële instellingen 
tot identificatie van de zogenaamde ‘uiteindelijke begunstigden’ van hun klanten, in het bijzonder wanneer deze klanten 
vennootschappen of andere juridische constructies zijn (met of zonder rechtspersoonlijkheid). 

Definitie van uiteindelijke begunstigden van vennootschappen:
De uiteindelijke begunstigde(n) is/zijn: 
a)  de natuurlijke persoon/personen die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25 % van de stemrechten of aandelen in de

vennootschap houdt/houden; en/of
b)  de natuurlijke persoon/personen die zeggenschap heeft/hebben over de vennootschap via andere middelen dan een

toereikend percentage van stemrechten of aandelen, bijvoorbeeld krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, of over de
bevoegdheid beschikken om een meerderheid van de leden van de raad van bestuur van de vennootschap te benoemen of
te ontslaan; of

c)  indien niemand onder a) of b) hierboven kon worden geïdentificeerd als uiteindelijke begunstigde, de natuurlijke persoon/
personen die de positie bekleedt/bekleden van hoger leidinggevende (bv. CEO, voorzitter directiecomité, zaakvoerder, …).

Gelieve via de velden hieronder aan te geven wie de uiteindelijke begunstigde(n) is (zijn) van de rechtspersoon die u 
vertegenwoordigt (voor iedere wijziging dient het overzicht afzonderlijk ingevuld te worden, zie pagina 2 en 3 voor 
additionele invulvelden).

Vul alle gegevens zo nauwkeurig mogelijk in met een zwarte of blauwe pen in blokletters of elektronisch.

Naam en voornaam: Nationaliteit: 

Straat en huisnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Postcode en Stad: Land: E-mail: GSM-nummer: Geboorteland

PEP of direct 
familielied van PEP*: 

 Ja  Nee

Naast 
geassocieerde*: 

 Ja  Nee

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere 
beursgenoteerde ondernemingen?    Ja  Nee

Indien ja, in welke: 

Bestaande Saxo 
rekening: 

 Niet van 
toepassing

Fiscaal 
identificatienummer 
(Voor Belgische inwoners is dit 

het rijksregisternummer):

Vermeld hieronder het aantal aandelen / stemrechten uitgedrukt in percentage 
met betrekking tot de eigendom van of zeggenschap over de entiteit voor 
wiens rekening de rekening wordt geopend.

Direct  % Indirect  %

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en heeft u toegang tot bevoorrechte informatie 
betreffende de financiële markten?   Ja  Nee
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Wijziging van de Uiteindelijk Begunstigde(n) 
van een vennootschap

Gelieve de volgende documentatie te verstrekken voor zover Saxo Bank nog niet over deze informatie beschikt: 

Een kopie van de voor- én achterzijde van uw identiteitskaart van alle personen vermeld in de aanvraag
Een officieel bewijs van woonst voor deze personen.

of een afdruk van de chip van uw identiteitskaart
of een kopie van het laatste aanslagbiljet van de belastingen
of een gas-, elektriciteits- of telecomfactuur op naam van de rekeninghouder(s) (niet ouder dan 3 maanden)

Publicatie met betrekking tot de wijziging van het bestuur in het Belgisch Staatsblad
  De laatste publicatie van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon in 

de bijlagen van het Belgisch Staatsblad of elk ander document, zoals een volmacht van het bevoegde orgaan van de 
rechtspersoon ten voordele van de volmachthouder
Het organogram van de onderneming
Kopie aandeelhoudersregister OF kopie van de getekende jaarvergadering, inclusief aanwezigheidslijst.

Additionele wijziging van uiteindelijk begunstigde(n):

Naam en voornaam: Nationaliteit: 

Straat en huisnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Postcode en Stad: Land: E-mail: GSM-nummer: Geboorteland

PEP of direct 
familielied van PEP*: 

 Ja  Nee

Naast 
geassocieerde*: 

 Ja  Nee

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere 
beursgenoteerde ondernemingen?    Ja  Nee

Indien ja, in welke: 

Bestaande Saxo 
rekening: 

 Niet van 
toepassing

Fiscaal 
identificatienummer 
(Voor Belgische inwoners is dit 

het rijksregisternummer):

Vermeld hieronder het aantal aandelen / stemrechten uitgedrukt in percentage 
met betrekking tot de eigendom van of zeggenschap over de entiteit voor 
wiens rekening de rekening wordt geopend.

Direct  % Indirect  %

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en heeft u toegang tot bevoorrechte informatie 
betreffende de financiële markten?   Ja  Nee
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Wijziging van de Uiteindelijk Begunstigde(n) 
van een vennootschap

Additionele wijziging van uiteindelijk begunstigde(n):

Naam en voornaam: Nationaliteit: 

Straat en huisnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Postcode en Stad: Land: E-mail: GSM-nummer: Geboorteland

PEP of direct 
familielied van PEP*: 

 Ja  Nee

Naast 
geassocieerde*: 

 Ja  Nee

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere 
beursgenoteerde ondernemingen?    Ja  Nee

Indien ja, in welke: 

Bestaande Saxo 
rekening: 

 Niet van 
toepassing

Fiscaal 
identificatienummer 
(Voor Belgische inwoners is dit 

het rijksregisternummer):

Vermeld hieronder het aantal aandelen / stemrechten uitgedrukt in percentage 
met betrekking tot de eigendom van of zeggenschap over de entiteit voor 
wiens rekening de rekening wordt geopend.

Direct  % Indirect  %

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en heeft u toegang tot bevoorrechte informatie 
betreffende de financiële markten?   Ja  Nee
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