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Opgeven UBO 
bij het openen van een zakelijke Robecorekening

Uw burgerservicenummer 
vindt u terug op uw loonstrook, 

Nederlands paspoort, id kaart en 
rijbewijs.

Uw burgerservicenummer 
vindt u terug op uw loonstrook, 

Nederlands paspoort, id kaart en 
rijbewijs.

Altijd meesturen: Self Certification formulier voor particulieren, combiformulier FATCA/CRS.
Indien er sprake is van een wijziging in de uiteindelijke belanghebbende/UBO(art. 1 sub f wet WWFT) van een 
ondernemingsvorm of een organisatie met begunstigde(n), dan is het wettelijk noodzakelijk dat wij dit registreren.

Wij verzoeken u onderstaande gegevens te vermelden van alle belanghebbende(n) welke:

 — Een belang aanhoudt van meer dan 25% van het kapitaalbedrag, of

 — meer dan 25% van de stemrechten van de aandeelhoudersvergadering kan uitoefenen van de onderneming, vereniging  

 of stichting, of

 — begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de vereniging of stichting, of

 — degene die bijzondere zeggenschap heeft over meer dan 25% van het vermogen van de vereniging of stichting, of

 — dan wel op andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen; of

 — de bevoegdheid heeft bestuurder(s) te ontslaan en/of hoger leidinggevend personeel in de onderneming, vereniging of stichting.

1. Bedrijfsnaam, adres, vestigingsplaats

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode en vestigingsplaats

Persoon 1

Voorletter(s) en achternaam   Man   Vrouw
 
Geboortedatum
 
Nationaliteit                      
 
Fiscaal woonland BSN / TIN              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            
 
Adres
 
Postcode en woonplaats
 
Telefoonnummer  Alternatief telefoonnummer (optioneel)
 

Persoon 2

Voorletter(s) en achternaam   Man   Vrouw
 
Geboortedatum
 
Nationaliteit                      
 
Fiscaal woonland BSN / TIN              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            
 
Adres
 
Postcode en woonplaats
 
Telefoonnummer  Alternatief telefoonnummer (optioneel)

 

Dit formulier invullen, inscannen en uploaden bij het on-line openen van een zakelijke Robecorekening. 

Stuur bij dit formulier altijd het formulier ‘Bepalen buitenlandse belastingstatus Zakelijk’ mee.
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