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1. Inleiding 
 

1.1 Welke wet- en regelgeving is van toepassing?  
Voor financiële instellingen in Nederland geldt een aantal wettelijke bepalingen op basis waarvan deze 
instellingen moeten weten wie hun klanten zijn.  

Drie wetten zijn hierbij belangrijk: 

• Sanctiewet 1977 (Sanctiewet) 

• de Wet op het financieel toezicht (Wft) 

• de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 

Deze bepalingen hebben onder meer tot doel het witwassen van gelden en de financiering van 
terrorisme tegen te gaan. U mag om die reden geen financiële dienst leveren of financiële transactie 
aangaan met personen en/of organisaties die op de Europese en/of Nederlandse Sanctielijst staan.  

1.2 Wat wordt er van u verwacht? 
Wanneer u een financiële dienst levert of financiële transactie aangaat moet u controleren of uw 
(potentiele) relatie voorkomt op de Europese en/of Nederlandse Sanctielijst.  

DNB geeft een ruime definitie van het begrip ‘relatie’, namelijk eenieder die betrokken is bij een 
financiële dienst of een financiële transactie. Hieronder vallen onder andere:  

 Cliënten;  

 Vertegenwoordigers of gemachtigden;  

 Uiteindelijk belanghebbenden van de cliënten;  

 Begunstigden van een product (bijvoorbeeld bij een uitkering op een levensverzekering) of 
(internationale) overboeking van gelden;  

 Wederpartij bij een financiële transactie/product (bijvoorbeeld bij uitkering van een 
schadeverzekering). 

 

Deze controle dient plaats te vinden:  

 Bij de beoordeling van nieuwe aanvragen zakelijke relaties;   

 Periodiek op alle zakelijke relaties of er wijzigingen zijn opgetreden in het bedrijf ten aanzien van de 
betrokkenen; 

 Alvorens een uitkering te verstrekken uit hoofde van een verzekering naar zakelijke klanten en/of 
derden.  
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1.3 Hoe kunnen we u daarbij helpen? 
Met de UBO Check applicatie.   

Met deze applicatie kunt u met behulp van een KvK-nummer van een zakelijke relatie de uiteindelijke 

belanghebbenden (=Ultimate Benificial Owners = UBO’s) en bestuurders in kaart brengen. 

Voor elke vertakking in een concernstructuur wordt het pad tot aan de hoogste entiteit doorlopen. Elk 

pad heeft een bepaalde uitkomst. Het kan dus voorkomen dat er verschillende uitkomsten worden 

gegeven voor een UBO Check op één zakelijke relatie. 

Indien er één of meer UBO’s zijn gevonden dan worden de volgende resultaten teruggegeven: 

 Uitkomst UBO (naam, geboortedatum) 

 Bedrijf waarin UBO is gevonden 

 Het pad naar de UBO 

Als een UBO Check uitkomt bij een buitenlandse UBO of een buitenlands bedrijf, kunnen er geen 

gegevens worden geleverd. Deze informatie is niet beschikbaar in de UBO database. 

Voor het opvragen van de gegevens van een buitenlandse UBO of een buitenlands bedrijf, kunt u een 

email sturen naar Graydon voor nadere informatie. Het e-mailadres is: ubo@graydon.nl. 

De UBO Check resultaten kunt u eenvoudig toetsen tegen diverse sanctielijsten. UBO Check ondersteunt 

de sanctielijst toetsing via Compliancy Check. In Compliancy Check heeft u de mogelijkheid om de 

mogelijke hits tegen de sanctielijsten te beoordelen en de uitkomst van uw beoordeling vast te leggen.  

2 Toegang 
Toegang tot UBO Check is alleen mogelijk met een geldig contract. 

2.1 Bent u CIS-deelnemer? 
Bent u CIS-deelnemer en hebt u nog geen UBO Check contract dan dient u zich eerst te wenden tot 

Stichting CIS. Van Stichting CIS ontvangt  u een gebruiksovereenkomst en een aanmeldformulier UBO 

Check. Deze beide documenten dient u ingevuld en ondertekend aan Stichting CIS te retourneren. 

Stichting CIS verwerkt deze documenten en verzoekt vervolgens Solera om een UBO Check contract in te 

richten voor uw organisatie. Na de inrichting van dit contract kunnen de Digitale Paspoorten van uw 

medewerkers worden geautoriseerd voor het gebruik van UBO Check. Hoe dat in zijn werk gaat staat 

hieronder in de handleiding beschreven. 

Meer informatie? 

Kijk op de website van Stichting CIS www.stichtingcis.nl of neem contact op met de heer Dick Molenaar 

van Stichting CIS, telefoon 070-3338533 of mail dick.molenaar@stichtingcis.nl.  

 

mailto:orderontvangst@graydon.nl
mailto:ubo@graydon.nl
http://www.stichtingcis.nl/
mailto:dick.molenaar@stichtingcis.nl
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2.2 Bent u geen CIS-deelnemer? 
Bent u geen CIS-deelnemer en u hebt nog geen UBO Check contract dan kunt u zich wenden tot Solera. 

Op basis van een indicatieve opgave van het totaal aantal zakelijke relaties in uw portefeuille brengt 

Solera een offerte aan u uit voor de UBO Check dienstverlening. Na ontvangst van de door u 

ondertekende offerte richt Solera een UBO Check contract in voor uw organisatie. Na de inrichting van 

dit contract kunnen de Digitale Paspoorten van uw medewerkers worden geautoriseerd voor het 

gebruik van UBO Check. Hoe dat in zijn werk gaat staat hieronder in de handleiding beschreven. 

Meer informatie? 

Kijk op de website van Solera www.solera.nl of ga voor online support naar 

https://solera.nl/kennisbank/ 

2.3 Autorisatie UBO Check Webapplicatie 
Toegang tot de webapplicatie met een daartoe geautoriseerd geldig Digitaal Paspoort. 

Indien uw bedrijf niet beschikt over een Digitaal Paspoort dan kunt u deze aanvragen via 

http://service.abz.nl/online-identificatie/digitaal-paspoort/digitaal-paspoort-formulieren 

Indien u wel beschikt over een geldig Digitaal Paspoort, maar nog geen autorisatie heeft voor UBO 

Check op uw Digitaal Paspoort, dan kunt u deze aanvragen via  

http://service.abz.nl/online-identificatie/certificaten-algemeen/autorisatieformulier 

 

Als uw bedrijf gebruikt maakt van Digitaal Paspoort Xtra kan de portaalbeheerder in het Selfservice 

Portaal uw Digitaal Paspoort voor UBO Check autoriseren. 

Url van de UBO Check webapplicatie: https://www.abzportal.nl/ubo/  

2.4 Autorisatie Compliancy Check OnWeb 
Indien uw organisatie gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om de UBO Check resultaten 

automatisch door te toetsen tegen de sanctielijsten van Compliancy Check dan geldt voor de toegang 

tot Compliancy Check hetzelfde als voor de toegang tot UBO Check.  

Toegang tot de webapplicatie met een daartoe geautoriseerd geldig Digitaal Paspoort. Indien uw bedrijf 

niet beschikt over een Digitaal Paspoort dan kunt u deze aanvragen via http://service.abz.nl/online-

identificatie/digitaal-paspoort/digitaal-paspoort-formulieren 

Indien u wel beschikt over een geldig Digitaal Paspoort, maar nog geen autorisatie heeft voor UBO 

Check op uw Digitaal Paspoort, dan kunt u deze aanvragen via  

http://service.abz.nl/online-identificatie/certificaten-algemeen/autorisatieformulier 

 

Als uw bedrijf gebruikt maakt van Digitaal Paspoort Xtra kan de portaalbeheerder in het Selfservice 

Portaal uw Digitaal Paspoort voor Compliancy Check OnWeb autoriseren. 

Url van de Compliancy Check webapplicatie: https://www.abzportal.nl/compliancycheck 

http://service.abz.nl/online-identificatie/digitaal-paspoort/digitaal-paspoort-formulieren
http://service.abz.nl/online-identificatie/certificaten-algemeen/autorisatieformulier
https://www.abzportal.nl/ubo/q7SV3F6NE3E/q7Sac
http://service.abz.nl/online-identificatie/digitaal-paspoort/digitaal-paspoort-formulieren
http://service.abz.nl/online-identificatie/digitaal-paspoort/digitaal-paspoort-formulieren
http://service.abz.nl/online-identificatie/certificaten-algemeen/autorisatieformulier
https://www.abzportal.nl/compliancycheck


7 
 

2.5 Postbus 
Om de dienstverlening UBO Check in combinatie met Compliancy Check toetsing te kunnen uitvoeren, 

dient uw organisatie te beschikken over een postbus. Indien uw organisatie niet beschikt over een 

postbus dan maakt Solera voor u kosteloos een additionele I09-postbus aan. U dient deze postbus te 

selecteren bij de instellingen van UBO Check, voor de communicatie tussen UBO Check en Compliancy 

Check. 

3 Instellingen 
Via het menu-item “Instellingen” kunt u de instellingen beheren voor uw organisatie. Dit kunt u alleen 

doen als u de autorisatie/rol UBO Check Klant Beheerder’heeft. 

Belangrijk: Voordat u voor het eerst een UBO Check uitvoert dient u deze instellingen ingesteld én 

opgeslagen te hebben. Dit om een juiste werking van UBO Check te kunnen garanderen. 
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3.1 Toetsing met Compliancy Check 
De resultaten van de UBO Check kunnen worden doorgetoetst tegen Compliancy Check. Voorwaarde is 

dat u deelnemer bent van Stichting CIS, een Compliancy Check contract heeft en Compliancy Check is 

ingericht door Solera. Ook dient uw Digitaal Paspoort geautoriseerd te zijn voor Compliancy Check.   

Indien dit niet het geval is dan is op de Instellingenpagina de optie 'Toetsing met Compliancy Check' niet 

zichtbaar en is de knop Compliancy Check niet zichtbaar bij de resultaten van Bevraging UBO Check. 

Als optie 'Toetsing met Compliancy Check' wel zichtbaar is en dit is aangevinkt, dan worden de 

gevonden relaties in UBO Check door Compliancy Check gecontroleerd tegen de sanctielijsten. U kunt 

aangeven of u alle gevonden bedrijven en personen door Compliancy Check laat toetsen tegen de 

sanctielijsten of alleen het gezochte bedrijf en de gevonden UBO’s. 

Voor de communicatie tussen UBO Check en Compliancy Check is een postbus aangemaakt, waarin UBO 

Check uw te toetsen relaties aanlevert aan Compliancy Check. Het postbusnummer kunt u terugvinden 

in de Selfservice Portaal onder "Postbussen".  Het postbusnummer dat als Beheerder email een 

ABZ/Solera-mailadres heeft, moet u selecteren in de lijst “Postbusnummer voor Compliancy Check 

resultaten” bij de Instellingen van UBO Check. 

 

Verdere informatie over Compliancy Check in relatie tot UBO Check kunt u vinden in de paragraaf 5.5.8 

“Compliancy Check”. 

De functionele beschrijving van Compliancy Check vindt u in Compliancy Check On Web in het menu-

item ‘Info’. 
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Toegang tot UBO Check en Compliancy Check On Web is ook te verkrijgen via FISH (zie hieronder):  

 

3.2 Terugkoppeling resultaat batch bevraging / monitoring / periodieke 

toetsing 
Hier dient u te kiezen of u de UBO Check resultaten retour wenst te ontvangen via: 

‒ UBO Check On Web 

‒ STS Postbus. In dit geval dient u de postbus te selecteren waarin u de resultaten wenst te 

ontvangen. 

‒ Postbus van derden. In dit geval dient u de postbus van derden te selecteren waarin de resultaten 

ontvangen worden. 

3.3 Monitoring 
Elke nieuwe zakelijke relatie waarvoor een UBO Check is uitgevoerd, wordt automatisch in de 

Monitoring opgenomen, tenzij u anders aangeeft. Het totale relatiebestand dat op deze wijze is 

gevormd wordt dagelijks gemonitord op wijzigingen in de UBO database. Bij een wijziging krijgt u de 

nieuwe UBO Check resultaten automatisch aangeleverd op de wijze die u heeft aangegeven in de 

Instellingen. Als optie 'Toetsing met Compliancy Check' is aangevinkt bij Instellingen in de UBO Check 

Webapplicatie, dan worden de gevonden relaties in UBO Check door Compliancy Check gecontroleerd 

tegen de sanctielijsten. De resultaten daarvan vindt u terug binnen Compliancy Check On Web in het 

menu-item ‘Whitelist-Te beoordelen.  

Meer uitleg over de monitoring staat beschreven in Hoofdstuk 7 “Wijzigingen die terugkomen uit de 

monitoring”. 
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3.4 Periodieke toetsing uitvoeren 
Als deze optie aanstaat, wordt voor al uw KvK-nummers in monitoring maandelijks opnieuw een UBO 

Check uitgevoerd. De UBO Check resultaten worden vervolgens, indien Toetsing met Compliancy Check 

op Ja staat, automatisch getoetst tegen de sanctielijsten met behulp van Compliancy Check.  

De UBO Check resultaten vindt u terug binnen de UBO Check Webapplicatie of in de postbus. De 

Compliancy Check resultaten vindt u terug binnen Compliancy Check OnWeb in het menu-item 

‘Whitelist-Te beoordelen’. 

De periodieke toetsing vindt plaats op elke 3e zondag van de maand. 

 
 

3.5 E-mailadres voor terugkoppeling resultaat batch bevraging/ monitoring/ 

periodieke toetsing 
Hier kunt u een e-mailadres opgeven voor de terugkoppeling van het resultaat van batchbevraging, 

monitoring en periodieke toetsing. 

 

3.6 UBO Check uitvoerformaat 
U dient hier een keuze te maken of u standaard de UBO Check resultaten wenst te ontvangen in XML of 

CSV formaat. Dit geldt zowel voor de resultaten die u via UBO Check On Web als via een postbus 

ontvangt. 

 

De resultaten, zowel in .xml of .csv formaat, worden in een .zip bestand geleverd. 
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4 Overzicht autorisaties binnen UBO-Check 
De knop ‘Autorisaties’ op de hoofdpagina van de UBO-Check geeft een scherm weer met een 

downloadfunctionaliteit. Hiermee download u een overzicht van alle gebruikers van UBO-Check binnen 

uw organisatie en de rollen die zij hebben binnen UBO-Check. 

4.1 Gebruiker & Klant Beheerder 
Binnen UBO Check zijn er twee rollen. De twee rollen zijn Gebruiker en Klant Beheerder. Voor het 

gebruik van UBO Check zijn beide rollen gelijk. M.u.v. van de rol ‘Klant beheerder’. Deze rol mag naast 

wat de rol ‘Klant gebruiker’ mag ook de instellingen wijzigen. 

 

4.2 Het downloaden van een overzicht gebruikers en rollen 
De knop (zoals hierboven weergegeven) ‘Download autorisaties’ creëert een .csv-bestand waarin alle 

gebruikers worden weggeschreven die een autorisatie hebben voor UBO-Check binnen uw organisatie, 

die u vervolgens kunt downloaden. 

Het kan een aantal seconden duren voordat uw browser een downloadvenster toont, dit is afhankelijk 

van het aantal gebruikers van UBO-Check binnen uw organisatie. 

 

 
voorbeeld overzicht 
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5 Verrijken van uw zakelijke relaties met een KvK-nummer 
Om een UBO Check te kunnen uitvoeren dient u te beschikken over het KvK-nummer van uw zakelijke 

relatie waarvoor u de UBO Check wenst uit te voeren. Het proces van verrijken van uw zakelijke relaties 

met een KvK-nummer wordt verzorgd door onze partner Graydon. Het proces met Graydon is als volgt: 

1.           U stuurt een e-mail naar dataportal@graydon.nl. 

2.           U krijgt vervolgens via Graydon bericht dat er een directory op de ftp-locatie voor uw 

organisatie wordt ingericht. Deze directory is alleen toegankelijk voor uw organisatie.   

3.           U ontvangt van Graydon een bericht zodra een directory op de ftp-locatie voor uw organisatie is 

ingericht. Tevens ontvangt u instructies voor het gebruik van uw directory op de ftp-locatie en het 

uploaden van de gegevens van uw zakelijke relaties. Hiervoor heeft Graydon de volgende informatie 

nodig van uw zakelijke relaties:  

a) referentie (bijv. relatienummer) 

b) KvK-nummer (indien voorhanden kunt u dit KvK-nummer meeleveren. Graydon checkt dan of 

dat KvK-nummer overeenkomt met het KvK-nummer dat hoort bij de door u aangeleverde 

NAW-gegevens van uw zakelijke relatie 

c) naam bedrijf  

d) adres bedrijf 

e) postcode/plaats 

4.           U doet een upload van de gevraagde data van uw zakelijke relaties naar uw directory op de ftp-

locatie bij Graydon.  

5.           U ontvangt van Graydon een bericht met de geplande leverdatum. 

6.           U ontvangt een bericht van Graydon zodra het verrijkte bestand voor u gereed staat op uw 

directory op de ftp-locatie. In dit bestand wordt aangegeven welke zakelijke relaties er automatisch zijn 

verrijkt met een KvK-nummer, voor welke zakelijke relaties er meerdere KvK-nummers zijn gevonden en 

voor welke zakelijke relaties er geen match gevonden is met een of meerdere KvK-nummers. Het 

automatisch verrijken van uw zakelijke relatie met een KvK-nummer is een onderdeel van de UBO Check 

dienstverlening die Solera/Graydon aanbieden aan de deelnemers van Stichting CIS. 

              Daar waar er meerdere KvK-nummers zijn gevonden voor een zakelijke relatie dient u zelf de 

keuze te maken welk KvK-nummer het juiste is. Indien er geen KvK-nummer is gevonden dan dient u 

deze er zelf bij te zoeken. Dit kunt u ook door Graydon laten uitvoeren. Daar zijn dan wel kosten aan 

verbonden. 

7.           Na twee dagen worden uw bestanden en directory automatisch van de ftp-locatie verwijderd.  

mailto:dataportal@graydon.nl
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6 UBO Check toetsing(en) uitvoeren 
 

 

Via het menu-item ‘Bevraging’ kunt u een bedrijf op twee verschillende manieren opzoeken: 

- Door middel van een KvK-nummer 

- Door middel van Bedrijfsgegevens 

 

6.1 Opzoeken via KvK-nummer  
 

 

Om een  bevraging uit te voeren is de invoer van een KvK-nummer (8 posities) verplicht. 
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Na invoer van het juiste KvK-nummer klikt u op de button ‘Zoeken’. 

Het gevonden bedrijf wordt getoond bij de resultaten. Een score van 0% wordt getoond omdat het 

bedrijf is gevonden in de database op basis van zijn KvK-nummer.   
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6.2 Opzoeken via Bedrijfsgegevens 
U kunt bedrijfsgegevens opzoeken aan de hand van bijv. postcode met huisnummer of bedrijfsnaam. 

  

De gevonden bedrijven worden getoond bij de resultaten. De getoonde score (%) laat zien hoeveel de 

ingevoerde bedrijfsgegevens overeenkomen met de gevonden resultaten. Des te hoger de score des te 

beter de match tussen zoekopdracht en zoekresultaat. 
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6.3 UBO Check 

Klik op de button om de UBO bevraging uit te voeren voor het betreffende bedrijf. 

Het KvK-nummer wordt automatisch meegenomen vanuit het tabblad KvK-nummer bij Bevraging – zoek 

bedrijf. Dit is veld is niet meer te wijzigen. 

  

Om de UBO bevraging verder uit te voeren: 

‒ is de invoer van een eigen referentie (bijv. polisnummer of klantnummer) optioneel 

‒ kunt u de keuze maken het KvK-nummer wel of niet in de monitoring op te nemen. Default staat 

deze keuze op Ja.  

 

De eigen referentie wordt vastgelegd in de database bij het KvK-nummer en wordt opgenomen in de 

UBO Check resultaten, zowel in de Audit Trail als in de monitoring resultaten. In de Audit Trail resultaten 

vindt u de eigen referentie terug zoals die opgegeven werd op het moment van bevraging. In de 

monitoring resultaten wordt altijd de laatste eigen referentie meegegeven.  

Als een eerder opgevraagd KvK nummer opnieuw wordt opgevraagd met een andere eigen referentie, 

wordt de oude eigen referentie overschreven door de nieuwe eigen refentie in de monitor-registratie. 

Als bij een handmatige bevraging de eigen referentie leeg wordt gelaten, blijft in de monitoring de eigen 

referentie ongewijzigd. 

Vervolgens klikt u op de button . De UBO Check wordt uitgevoerd. 
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6.4 Resultaten UBO Check 
De UBO Check toont, binnen het concern van het bedrijf, welke informatie er beschikbaar is en of er 

UBO’s geïdentificeerd kunnen worden. Voor elke vertakking in een concernstructuur wordt het pad tot 

aan de hoogste entiteit doorlopen. Elk pad heeft een bepaalde uitkomst. Het kan dus voorkomen dat er 

verschillende uitkomsten worden gegeven voor een UBO Check op één bedrijf. De uitkomsten die per 

pad (=status) kunnen voorkomen zijn: 

 UBO: er is een UBO gevonden in dit pad. De gevonden UBO en het pad daar naartoe wordt getoond. 

De gevonden UBO is een persoon met een belang van 25% of meer in het gezochte bedrijf of een 

persoon die op basis van zijn bevoegdheid (bijvoorbeeld: alleen tekenbevoegd) in staat is invloed uit 

te oefenen op de geldstromen binnen het bedrijf. Dit is een valide uitkomst, er hoeft geen nader 

onderzoek te worden verricht naar deze persoon. Als het totaal gevonden aandelenpercentage lager 

is dan 75%, dan dient u wel nader onderzoek te verrichten. Immers, er kan nog een uiteindelijk 

belanghebbende worden gevonden.  

 Geen UBO: er is in dit pad geen UBO gevonden. In dit geval wordt zo mogelijk de hoogst gevonden 

bestuurder getoond en het pad er naar toe. Geen UBO: 

o de gevonden persoon heeft een belang van minder dan 25% heeft in het gezochte bedrijf of 

o de gevonden persoon die op basis van zijn bevoegdheid (bijvoorbeeld: gezamenlijk 

tekenbevoegd) niet in staat is invloed uit te oefenen op de geldstromen binnen het bedrijf 

en dus niet te kwalificeren is als een UBO.  Bij dit resultaat wordt er in het betreffende pad 

niet verder gezocht omdat de invloed van de bestuurder of aandeelhouder die daar 

eventueel nog gevonden kan worden te veel verwaterd is om nog als UBO te kunnen 

worden gekenmerkt. 

 Waarschijnlijke UBO: er is in dit pad een persoon gevonden die waarschijnlijk een UBO is, maar 

waarvan dit niet met 100% zekerheid kan worden gesteld. Deze uitkomst wordt gegeven indien niet 

met zekerheid kan worden vastgesteld dat de betreffende persoon een UBO is, maar dat dit wel 

zeer aannemelijk is gelet op de kenmerken van het bedrijf. Voorbeelden: 

o Vennoten van een VOF met bevoegdheid ‘Gezamenlijk bevoegd’ 

o Eigenaren van een eenmanszaak waarvan de bevoegdheid niet bekend is 

Er dient nader onderzoek verricht te worden.  

 Complex: Het pad is ondoorzichtig / complex. Indien eenzelfde entiteit meerdere keren voorkomt in 

het pad en er dus een kringverwijzing ontstaat dan wordt deze uitkomst gegeven. Het pad wordt 

getoond. Er dient nader onderzoek verricht te worden. 

 Geen data-In onderzoek: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Voor het laatst 

gevonden bedrijf in het zoekpad dient nader onderzoek te worden ingesteld. Dit kan Graydon 

desgewenst voor u uitvoeren. Deze additionele dienstverlening valt buiten de reguliere UBO Check 

dienstverlening en kunt u aanvragen bij Graydon. Hier zijn extra kosten aan verbonden. De 

verkregen resultaten uit het nadere onderzoek door Graydon worden dan via de monitoring 

automatisch aan u aangeleverd. 

 Geen data-Failliet: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Het gezochte bedrijf is 

failliet.  
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 Geen data-Surseance: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Er is surseance van 

betaling verleend aan het gezochte bedrijf. 

 Geen data-Opheffing: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Het gezochte 

bedrijf is opgeheven.   

 Geen data-Buitenland: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Het pad eindigt in 

het buitenland. 

 Bedrijfsleiding: de gevonden persoon bevindt zich in de bedrijfsleiding van het gezochte bedrijf maar 

is op basis van zijn KvK-rol niet als UBO te kwalificeren. 

 Geen resultaten gevonden. Het opgegeven KvK-nummer komt niet voor in de database. 

Van het resultaat wordt op het scherm het volgende getoond: 

Element Omschrijving inhoud Weergave 

Status 
 

UBO 
Geen UBO 
Waarschijnlijke UBO 
Complex 
Geen data – In onderzoek 
Geen data-Failliet 
Geen data-Surseance 
Geen data- Opheffing 
Geen data-Buitenland 
(leeg) i.g.v. bedrijfsleiding 

Altijd 

Naam Naam van de persoon die gevonden is op het 
betreffende niveau in het  betreffende pad. 

Indien gevonden 

M/V Geslacht van de gevonden persoon. Indien gevonden 

Geboortedatum Geboortedatum van de gevonden persoon. Indien gevonden 

Functie De KvK-rol van de gevonden persoon bij het bedrijf  
 

Vice voorzitter 

Voorzitter/secretaris 

Lid van de maatschap 

Indien uitkomst is UBO, Geen 
UBO, Waarschijnlijke UBO of 
Bedrijfsleiding 
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Commissaris van de Koningin 

Procuratiehouder 

Aandeelhouder 

Bestuurslid 

Penningmeester 

Minister 

Waarnemend Directeur 

Lid van de rederij 

Secretaresse 

Commissaris 

Directeur 

Voorzitter 

Beherend Vennoot 

Lid Raad van Bestuur 

Vice president 

Lid Raad van Toezicht 

Adjunct-Directeur 

Staatssecretaris 

Vennoot 

voorzitter/penningmeester 

bevoegd functionaris 

Secretaris Penningmeester 

Voorzitter Raad van Toezicht 

Vice-voorzitter Raad van Beheer 

Secretaris Raad van Toezicht 

Voorzitster Raad van Bestuur 

Vice pres. commissaris 

Vennoten 

Zijdelings betrokken 

Secr. Raad van Beheer 

Procuratiehoudster 

Vereffenaar 

President-Commissaris 

President-Directeur 

Gedelegeerd-Commissaris 

Wethouder 

Beheerder 

Vice president-directeur 

Vice voorzitter Raad van Toezicht 

Secretaris van de raad van commissarissen 

Eigenaar 

Voorz. Raad v. Bestuur 

Lid Raad van Beheer 
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Burgemeester 

Bewaarder der boeken 

Voorzitter Raad van Beheer 

Eigenaresse 

Plaatsvervangend president commissaris 

Beherend Vennote 

Secretaris 

Interim directeur 

Secr. Raad v. Bestuur 

Plaatsvervangend president directeur 

Penningmeester Raad van Toezicht 
 

Label Mogelijke uitkomst per belanghebbende. 
UBO 
AANDEELHOUDER 
BEVOEGD BESTUURDER 
BESTUURDER 
1e BESTUURDER 
 
 
BEDRIJFSLEIDING 
 

Indien gevonden persoon is 
UBO, Geen UBO of 
Waarschijnlijke UBO  
 
 
 
 
 
Indien gevonden persoon geen 
UBO is maar in de 
bedrijfsleiding zit van het 
bedrijf 

Direct belang 
 

Directe belang van de gevonden persoon in het 
gezochte bedrijf. 

Indien gevonden persoon is 
UBOof Geen UBO  

Uiteindelijke belang Uiteindelijke belang van de gevonden persoon in het 
gezochte bedrijf. 

Indien gevonden persoon is 
UBO of Geen UBO 

Startdatum Startdatum functie  Indien uitkomst is UBO, Geen 
UBO of Waarschijnlijke UBO 

6.5 Nader onderzoek 
Het kan zijn dat het resultaat van de UBO Check aanleiding geeft tot het verrichten van nader 

onderzoek. Indien nog niet alle UBO’s zijn gevonden dient het de aanbeveling een UBO verklaring op te 

vragen bij uw zakelijke relatie.  
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6.5.1 UBO verklaring 

Voorbeeld UBO-verklaring 

Bedrijfsgegevens 

KvK-nummer  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Statutaire naam  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Handelsnaam  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Rechtsvorm  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Vestigingsplaats  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Verklaring 

Heeft de organisatie een of meer Uiteindelijke Belanghebbende(n)1 met een Belang van 25 % of meer? 

Nee, de organisatie heeft geen Uiteindelijke Belanghebbende(n) met een Belang van 25 % of meer.  

Ga door naar ondertekening.  

Ja, vul dan hieronder de gegevens in van alle belanghebbenden met een (direct of indirect) belang van 25 

% of meer. 

Naam Belanghebbende  

Voornaam  

Geboortedatum  

Nationaliteit  

Woonplaats  

Land  

% direct belang  

% indirect belang  

 

Naam Belanghebbende  

Voornaam  

Geboortedatum  

Nationaliteit  

Woonplaats  

Land  

% direct belang  

% indirect belang  

 

Naam Belanghebbende  

Voornaam  

Geboortedatum  

Nationaliteit  

Woonplaats  

Land  
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% direct belang  

% indirect belang  

 

Naam Belanghebbende  

Voornaam  

Geboortedatum  

Nationaliteit  

Woonplaats  

Land  

% direct belang  

% indirect belang  

 

Toelichting 

Uiteindelijke Belanghebbende: iedere natuurlijke persoon die - direct of indirect - een belang heeft in 

deze organisatie of het vermogen van deze organisatie.  

Belang: kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten, stemrechten in de 

aandeelhoudersvergadering, feitelijke zeggenschap, bij een stichting of trust het recht op uitkering van 

vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen.  

Indirect belang: een natuurlijk persoon die via een andere rechtspersoon Belang heeft in deze 

organisatie. 

Informatie  

Wij informeren u zo spoedig indien:  

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

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

 We nieuwe aandelen uitgeven.  

Ondertekening  

Als uw organisatie een rechtspersoon is, moet deze verklaring ondertekend worden door minimaal één 

bevoegde (wettelijke) vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Waarbij geldt dat deze verklaring wordt 

afgegeven en ondertekend namens de rechtspersoon. Als de organisatie een personenvennootschap is, 

moet deze verklaring ondertekend worden door alle maten/(beherende) vennoten van de 

personenvennootschap. Waarbij geldt dat deze verklaring door hen wordt afgegeven en ondertekend, 

handelend als maat/(beherende) vennoot van de tussen hen bestaande personenvennootschap. 

Naam:   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie:  …………………………………………………………………………………………………………………………… 



23 
 

Datum:  _  _  /  _  _  /  _  _  _  _ 

Plaats:  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot slot. 

Voordat u deze verklaring uitstuurt dient u na te gaan of deze verklaring voldoet aan de eisen van uw 

organisatie of uw risicodrager.  

De via bovenstaande verklaring verkregen UBO’s dient u zelf vast te leggen en (periodiek) te toetsen 

tegen de sanctielijsten met behulp van Compliancy Check.    

6.5.2 Sorteren 

Elk element in het resultaat kan gesorteerd worden (van hoog naar laag, van laag naar hoog) door 

achter de kolomnaam op het pijltje te klikken.  

  

6.5.3 Totaal gevonden aandelenpercentage 

Het totaal gevonden aandelenpercentage in gezocht bedrijf wordt getoond, zowel in de webapplicatie 

als in de batchresultaten Dit is het totaal van het ‘Uiteindelijke belang’ in het gezochte bedrijf, oftewel 

het totaal belang van alle zoekpaden bij elkaar opgeteld. Hiermee kunt u snel bepalen of er nog een 

UBO-verklaring bij de klant opgevraagd dient te worden (indien totaal gevonden aandelenpercentage is 

< 75%). De UBO’s die u verkrijgt via een UBO-verklaring dient u zelf nog te toetsen tegen de 

sanctielijsten. Dit kan met behulp van Compliancy Check.  

 

Hieronder een voorbeeld waar het totaal van de gevonden aandelenpercentages in de kolom 

‘Uiteindelijk belang’ een optelling is van de diverse zoekpaden. 
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6.5.4 Details raadplegen 

Van elke resultaatregel kunnen de details van de gevonden persoon worden opgevraagd via de knop:  

 

 

 

6.5.5 Details gevonden persoon 

Indien uitkomst is UBO, Geen UBO, Waarschijnlijke UBO of Bedrijfsleiding dan worden hier de details 

getoond van de gevonden persoon. 

 

Element Omschrijving inhoud Weergave 

Naam Naam van de persoon.  
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Persoonsnummer Uniek nummer van de persoon in de UBO database. Indien gevonden 

Achternaam Achternaam van de gevonden persoon.  Indien gevonden 

Voorletters Voorletters van de gevonden persoon. Indien gevonden 

Voorvoegsel Voorvoegsel(s) van de gevonden persoon. Indien gevonden 

Geslacht Geslacht van de gevonden persoon. Indien gevonden 

Label Mogelijke uitkomst per belanghebbende. 
UBO 
AANDEELHOUDER 
BEVOEGD BESTUURDER 
BESTUURDER 
1e BESTUURDER 
 
BEDRIJFSLEIDING 
 

Indien gevonden persoon is 
UBO, Geen UBO of 
Waarschijnlijke UBO 
 
 
 
 
Indien gevonden persoon geen 
UBO is maar in de 
bedrijfsleiding zit van het 
bedrijf 

Functie Omschrijving van de functie van de gevonden 
persoon binnen het bedrijf. 

Indien gevonden 

Bevoegdheid De bevoegdheid van de gevonden persoon binnen 
het bedrijf. 

Indien gevonden 

Direct belang Het directe belang van de gevonden persoon in het 
gezochte bedrijf. 

Indien gevonden 

Uiteindelijke belang Het uiteindelijke belang van de gevonden persoon in 
het gezochte bedrijf. 

Indien gevonden 

Startdatum Startdatum van de functie van de gevonden persoon. Indien gevonden 

Einddatum Einddatum van de functie van de gevonden persoon. Indien gevonden 

Geboortedatum Geboortedatum van de gevonden persoon. Indien gevonden 

Geboorteplaats Geboorteplaats van de gevonden persoon. Indien gevonden 

Geboorteland Geboorteland van de gevonden persoon. Indien gevonden 

Straatnaam Straatnaam van het adres van de gevonden persoon. Indien gevonden 

Huisnummer Huisnummer van het adres van de gevonden 
persoon. 

Indien gevonden 

Huisnummer 
toevoeging 

Huisnummertoevoeging van het adres van de 
gevonden persoon. 

Indien gevonden 

Woonplaats Huisnummertoevoeging van het adres van de 
gevonden persoon. 

Indien gevonden 

Postcode Postcode van het adres van de gevonden persoon. Indien gevonden 

Land Woonland van de gevonden persoon. Indien gevonden 
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6.5.6 Zoekpad 

Hier wordt het gehele zoekpad getoond, inclusief tussenliggende bedrijven, naar het resultaat van de 

UBO Check.   

 

 

 

Per stap in het pad wordt het niveau (#) weergegeven. 

Per stap in het pad wordt de bedrijfsnaam weergegeven van het pad dat is belopen vanaf het 

aangevraagde bedrijf tot de hoogste entiteit. 

Per stap in het pad wordt het KvK-nummer weergegeven van het bedrijf. 

Per stap in het pad wordt het label (=mogelijke uitkomst) getoond. 

Functie is de functie die het bedrijf op dat niveau heeft in het bedrijf op het niveau daaronder. 

Per stap in het pad wordt bevoegdheid getoond binnen het bedrijf waarvan de functie wordt 

weergegeven. 

Uiteindelijk belang is het percentage aandelen dat het op dat niveau weergegeven bedrijf heeft in het 

bedrijf op niveau 1. 

Direct belang is het percentage aandelen dat het op dat niveau weergegeven bedrijf heeft in het bedrijf 

op het niveau daaronder. 

Per stap in het pad wordt het land waar het bedrijf is gevestigd weergegeven. 
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In het geval er via een pad geen UBO wordt gevonden dan wordt de aandeelhouder of de hoogste 

bestuurder van het bedrijf weergegeven. Elke persoon die in een pad wordt gevonden krijgt een ‘Label’ 

(uitkomst) toegeschreven. In het geval er geen of onvoldoende data is om te bepalen of er sprake is van 

een UBO dan wordt zo mogelijk de bedrijfsleiding van het bedrijf weergegeven.  

Element Omschrijving inhoud Weergave 

# Het niveau in het betreffende zoekpad. Elke stap die 
binnen de concernstructuur wordt genomen telt als 
een niveau. 

Altijd 

Naam Naam van het bedrijf dat gevonden is op het 
betreffende niveau in het  betreffende pad. 

Altijd 

KvK Het KvK-nummer van het gevonden bedrijf. Altijd 

Label Mogelijke uitkomst per belanghebbende. 
UBO 
AANDEELHOUDER 
BEVOEGD BESTUURDER 
BESTUURDER 
1e BESTUURDER 
 
BEDRIJFSLEIDING 
 

Indien gevonden persoon is 
UBO, Geen UBO of 
Waarschijnlijke UBO 
 
 
 
 
Indien gevonden persoon geen 
UBO is maar in de 
bedrijfsleiding zit van het 
bedrijf 

Functie Omschrijving van de functie van de gevonden 
persoon binnen het bedrijf. 

Indien gevonden 

Bevoegdheid De bevoegdheid van de gevonden persoon binnen het 
bedrijf. 

Indien gevonden 

Direct belang Het directe belang van de gevonden persoon in het 
gezochte bedrijf. 

Indien gevonden 

Uiteindelijke belang Het uiteindelijke belang van de gevonden persoon in 
het gezochte bedrijf. 

Indien gevonden 

Land Het land waar het gevonden bedrijf is gevestigd. Indien aanwezig 

Startdatum Startdatum van de functie van de gevonden persoon. Indien gevonden 

Einddatum Einddatum van de functie van de gevonden persoon. Indien gevonden 

 

6.5.7 Extra informatie bedrijf 

Indien er extra informatie beschikbaar is over een bedrijf dan wordt dit getoond middels dit icoon aan 

het eind van het zoekpad.   
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Mogelijke calamiteiten: 

 Leiding betrokken bij (vele)(lopende) faillissementen. 

 Onderneming is deponering plichtig doch deponeert niet. Mede hierdoor ontbreekt inzicht. 

 Recentelijk positief opgeheven faillissement. 

 Recentelijk positief opgeheven surseance. 

 Leidinggevende met de Noorderzon vertrokken. 

 Onderneming in liquiditeitsproblemen. 

 Geen inzicht in huidige situatie; bedrijf onvindbaar/onbereikbaar. 

 Delaware constructie (+ standaard-commentaar). 

 Opheffing 

 Failliet 

 Bedrij(f)(ven) binnen groep fail/in surs.; mogelijk risico voor bevraagde. 

 Bedrij(f)(ven) binnen groep in problemen; mogelijk risico voor bevraagde. 

 Bedrijf op naam van stroman(nen); feitelijk leidinggevende staat geregistreerd in NFR. 

 Surseance 

 Er heeft een beslaglegging plaatsgevonden. 

 Niet vastgelegd of er enige vorm van economische activiteit is. Gevolg geen kredietbedrag. 
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 Geen actieve bestuursleden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

 Negatieve berichten in de media. 

 De activiteiten van de onderneming zijn naar het buitenland verplaatst. 

 Onderneming is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 Overige negatieve calamiteiten. 

 WSNP 

 Bedrijf zou zich bezig houden met onwettige activiteiten. 

 Geen activiteiten/Leeg bedrijf. 

 

Calamiteitendatum: Ingangsdatum calamiteit 

KvK nummer voortzetting:  KvK-nummer van het bedrijf waaronder het opgeheven bedrijf is voortgezet. 

6.5.8 Terug naar resultaten 

Via de button  komt u weer in het scherm met de bevragingsresultaten. 

 

6.5.9 Compliancy Check 

De resultaten van de UBO Check kunnen worden doorgetoetst tegen de sanctielijsten met behulp van 

Compliancy Check. Voorwaarde is dat u deelnemer bent van Stichting CIS, een Compliancy Check 

contract heeft en Compliancy Check is ingericht door Solera. Ook dient uw Digitaal Paspoort 

geautoriseerd te zijn voor Compliancy Check. Is uw paspoort niet voorzien van de autorisatie Compliancy 

Check dan krijgt u een foutmelding te zien. 

Via de UBO Check webapplicatie een enkelvoudige UBO Check bevraging uitvoeren en de resultaten van 

de UBO Check doortoetsen tegen de sanctielijsten met behulp van Compliancy Check: 
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U klikt op de button . Onderstaand scherm wordt getoond na klikken op de button als 

er geen hits in Compliancy Check zijn gevonden.  

 

Onderstaand scherm wordt getoond als de status van het UBO Check resultaat “UBO” is en er zijn wel 

hits gevonden op een sanctielijst. De Compliancy Check resultaten met een score van 75 of 

hogerworden aan u getoond in UBO Check.  
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Als u in de instellingen gekozen heeft voor toetsing van alle UBO Check resultaten, worden personen met een 

andere status dan “UBO” iedere dag vanaf 18.00 uur batchmatig aangeboden aan Compliancy Check. De batch 

vindt u terug in het Overzicht Batch Bevragingen in Compliancy Check OnWeb. 

De Compliancy Check resultaten vindt u terug binnen Compliancy Check OnWeb in het menu-item ‘Whitelist-Te 

beoordelen’. U dient hiervoor de autorisatie/rol Compliancy Check ‘Whitelist gebruiker’ op uw Digitaal Paspoort 

te hebben. 

Minstens één persoon binnen uw organisatie dient te beschikken over een Digitaal Paspoort met autorisatie 

‘Whitelist-gebruiker’ om de gevonden hits te kunnen beoordelen via de functie ‘Whitelist-Te beoordelen’.  

Het gebruik van de knop ‘Details’ verwijst u, indien u de autorisatie ‘Whitelist-gebruiker’ heeft, direct naar de 

Whitelist-pagina in Compliancy Check OnWeb. Heeft u de autorisatie ‘Gebruiker/Bevrager’, dan komt u op de 

detail-pagina van het gevonden resultaat. 
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Via de UBO Check webapplicatie kunt u batchmatig UBO Check bevragingen uitvoeren en de resultaten 

van de UBO Check doortoetsen tegen de sanctielijsten met behulp van Compliancy Check: 

De wijze waarop u een Batch bevaging kunt uitvoeren staat beschreven in de volgende paragraaf ‘Batch 

bevraging’. 

In Compliancy Check On Web kunt u in het scherm “Overzicht batch bevragingen” de verwerking van de 

door UBO Check aangeleverde batch volgen. Het scherm “Overzicht batch bevragingen” is ingedeeld in 2 

onderdelen: 

 Nog te scannen; De batches die ingepland zijn om te verwerken voor controle, worden hier getoond.  

 Gereed; De batches waarop een controle is uitgevoerd, worden hier getoond. 

 

Aangemaakt = wanneer is de batch met de UBO Check resultaten aangeleverd bij Compliancy Check 

Resultaat = wanneer is de batch met de UBO Check resultaten verwerkt door Compliancy Check 

Behandelaar = Het postbusnummer die u heeft geselecteerd in de lijst “Postbusnummer voor 

Compliancy Check resultaten” bij de Instellingen van UBO Check. 

Bestandsnaam = UBO Check - 1 = de aangeboden batch is afkomstig uit UBO Check 

Aantal = aantal aangeboden records ter toetsing 
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Status =  

 Gereed = de batch waarop een controle is uitgevoerd is gereed 

 Fout tijdens de verwerking = de batch waarop een controle is uitgevoerd bevat een of meerdere 

fouten waardoor het niet verwerkt kan worden 

Het batchverwerkingsproces van Compliancy Check is een continu proces, waarbij de aangeleverde 

batch direct wordt verwerkt, of indien al een verwerkingsproces draait, in een queue wordt geplaatst. 

Op het moment dat het verwerkingsproces is afgerond zal de eerstvolgende batch in de queue worden 

verwerkt. U kunt het resultaat van de gecontroleerde batches op de volgende wijze bekijken:  

 Selecteer een batch die gereed is en druk op de knop “Tonen”.  

 Het resultaat van deze batch bevraging wordt getoond. U kunt het resultaat van de 

gecontroleerde batches downloaden:  

 Selecteer een batch die gereed is en druk op de knop ‘Downloaden’.  

 In de balk onderin uw browser kunt u vervolgens kiezen voor openen of opslaan van het bestand 

of de actie annuleren. U kunt de gecontroleerde batches verwijderen:  

 Selecteer de te verwijderen batch en druk op de knop “Verwijderen”. De resultaten van de door 

u aangeboden batchbestanden worden 1 jaar bewaard. Daarna worden deze automatisch 

verwijderd. 

Eventuele hits van de batchmatige toetsing op de sanctielijsten worden niet getoond binnen UBO Check 

maar komen in Compliancy Check On Web ter beoordeling in het menu-item ‘Whitelist-Te beoordelen’ 

en kunnen daar door u op de Whitelist worden gezet. Minstens één persoon binnen uw organisatie 

dient te beschikken over een Digitaal Paspoort met autorisatie ‘Whitelist-gebruiker’ om de gevonden 

hits te kunnen beoordelen via de functie ‘Whitelist-Te beoordelen’.  

 

Nog geen Whitelist autorisatie?  

Dan kunt u het autorisatieformulier invullen. Het formulier: http://service.abz.nl/online-

identificatie/certificaten-algemeen/autorisatieformulier. U dient dan de autorisatie white-list gebruiker 

te kiezen. 

 

http://service.abz.nl/online-identificatie/certificaten-algemeen/autorisatieformulier
http://service.abz.nl/online-identificatie/certificaten-algemeen/autorisatieformulier
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7 Batch bevraging 
 Via het menu-item ‘Batch bevraging’ kunt u een batch bevraging uitvoeren. Aangeleverde bestanden 

worden 3 maanden bij ons bewaard. 

 

7.1 Aanmaken batch 
Een batchbestand ten behoeve van de UBO Check dient een CSV bestand te zijn met drie (optioneel vier) 

kolommen:  

 

Op regel 1 dient Kolom A voorzien te zijn van een header (maximaal 20 karakters) en dient kolom B 

voorzien te zijn van datumTijd (12 cijfers) 

Kolom C en D op regel 1 blijven leeg 

 

Vanaf regel 2: 

Kolom A (verplicht): Eigen referentie. Maximaal 50 karakters. 

Kolom B (verplicht): 8-cijferig KvK-nummer. Een eventuele voorloopnul wordt vastgehouden door een     

‘ voor de 8 cijfers te zetten, dus ‘01234567. 

Kolom C (verplicht): J/N  (zo wordt aangegeven of toetsing Compliancy Check moet worden uitgevoerd)  
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Kolom D (optioneel): 0/1 (zo wordt aangegeven of het KvK-nummer in de monitoring moet worden 

opgenomen) 

LET OP:  

Kolom D is “uitsluiten monitoring” dus een “0” betekent dat het KvK-nummer WEL opgenomen wordt 

in de monitoring. Een “1” betekent dat het KvK-nummer NIET wordt opgenomen in de monitoring. 

Voorbeeld uploadbestand  

LET OP KOLOM D “ref a en ref b”worden wel opgenomen in de monitoring, “ref c”wordt niet opgenomen 

in de monitoring. 

 

Controleer de celeigenschappen van kolom B.  
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Kolom B regel 1 moet  “getal” zijn.  

 
 

Kolom B regel 2, 3, etc. moet “tekst” zijn. 
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In Excel het bestand opslaan als CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken).  

 

 

U kunt indien gewenst het opgeslagen CSV bestand openen en bekijken met Notepad of een andere 

tekst-editor. 
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Via de button  selecteert u het batch-bestand dat u wilt verwerken. 

 

 

U heeft het bestand geselecteerd.  

Klik op de button  en het bestand wordt verstuurd voor het uitvoeren van een UBO 

Check voor de in de batch opgenomen KvK-nummers. 

Nadat u het bestand heeft verstuurd, ontvangt u de melding ‘Bestand “<bestandsnaam>” is verzonden. 

 

 

In het ‘Overzicht batch bevragingen’ kun u zien wanneer een bestand is aangeboden, door wie, wat de 

bestandsnaam is, via welke interface het bestand is aangeboden, het aantal verwerkte records, de 

status van de verwerking en de datum waarop het bestand door uw organisatie is gedownload uit de 

webapplicatie.  
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Via de button kunt u de Batch details inzien. 

 

In het overzicht Batch detail kunt u naast de bestandsnaam, referentie, type interface, aanleveraar van 

de batch en status van de batch ook het aantal bevragingen zien zoals gedaan in de batch en het aantal 

bevragingen dat fout is gegaan en dus geen resultaten hebben opgeleverd.  
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Tot slot kunt u zien: 

‒ datum aangemaakt : de datum waarop u het batchbestand heeft verstuurd 

‒ datum aangeleverd : datum die in regel 1 in kolom B van het ingestuurde bestand staat  

‒ datum verwerkt : de datum waarop het door u verstuurde batchbestand is verwerkt 

‒ datum opgehaald : de datum waarop u de resultaten heeft gedownload 

 

 
 

Via de button  kunt u de resultaten van de betreffende batch downloaden.  

Het resultaat kunt u vervolgens verwerken in uw systeem. Er zijn twee verschillende uitvoerformaten: 

CSV of XML. In de Instellingen kunt u het uitvoerformaat kiezen. 
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CSV formaat: 
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XML formaat: 

 

 

Via de button  keert u terug naar overzicht Batch bevraging 

 

 

 

 

  



43 
 

8 Wijzigingen die terug komen uit de monitoring 
 

Op het moment dat er gekozen is bij de batchaanlevering dat de KvK-nummers meegenomen dienen te 

worden in monitoring, wordt er vanaf dat moment dagelijks gekeken of er iets gewijzigd is binnen het 

bedrijf. Dit kan o.a. zijn functie veranderingen binnen het bedrijf. Deze wijziging wordt door middel van 

de monitoring terug gegeven. Dit kunt u terug  vinden onder “Batch bevragingen” als type 

“MONITORING”.  

 

Aangemaakt: 

Hier wordt weergegeven de datum wanneer de monitoring “check” gedaan is. 

Behandelaar: 

Hier wordt weergegeven door wie de aanlevering is gedaan. 

Bestandsnaam: 

Is niet van toepassing bij de monitoring. 

Type: 

Hier wordt weergegeven de omschrijving van de type aanlevering. 

Aantal: 

Hier wordt het aantal KvK-nummers weergegeven. 

Status: 

Hier wordt de status weergegeven van de verwerking van de type. 

Download: 

Hier wordt weergegeven wanneer het bestand gedownload is. 

Wanneer u op de   button klikt kunt in de detailpagina de resultaten downloaden. 
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8.1 Monitoring bestand 
 

Het monitoring bestand wordt in een ZIP bestand aangeleverd. 

Afhankelijk van de gewenste output die gekozen is bij de instellingen van de UBO Check is dit .CSV 

of.XML. In dit voorbeeld is .CSV gekozen. 
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8.2 Mutatiecodes 
 

 

 

In kolom GC worden er mutatiecodes meegegeven. Aan de hand hiervan kunt u terug zien welk record 

er gewijzigd is. 
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0 = ongewijzigd (er is helemaal niets gewijzigd aan het record) 

1 = new (alleen in het geval de combinatie 'KvK-nummer + persoonsnummer + rol/functie' nog niet 

voorkomt in het bestand) 

2 = update (in het geval de combinatie 'KvK-nummer + persoonsnummer + rol/functie' wel voorkomt in 

het bestand en er is iets gewijzigd aan het record) 

3 = delete ((in het geval de combinatie 'KvK-nummer + persoonsnummer + rol/functie' niet meer 

voorkomt in het bestand, dit vast te stellen door bestandsvergelijking oud-nieuw door Graydon) 

9 Monitoring wijzigen 
Via het menu Monitoring wijzigen kunt u een bestand uploaden met daarin KvK-nummers die u wenst te 

verwijderen uit de monitoring. 

9.1 Aanmaken batch 
De te uploaden batch dient een CSV bestand te zijn met in kolom A het te verwijderen 8-cijferige KvK-

nummer. Een eventuele voorloopnul wordt vastgehouden door een ‘ voor de 8 cijfers te zetten, dus 

‘01234567. Er dient een header boven de kolom geplaatst te worden: KVK Nummers. Vanaf regel 2 in 

Kolom A kunt u de gewenste KVK-nummers invoeren. Of als u via de audit-trail de KVK-nummers heeft 

opgezocht, kunt u deze KVK-nummers gebruiken.(zie hoofdstuk 9) 

 

Controleer de celeigenschappen van kolom A 
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Kolom A moet “tekst” zijn. 

 

In Excel het bestand opslaan als CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken). 
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Via de button ‘Kies Bestand’ selecteert u het batch-bestand dat u wilt verwerken. 

 

Elke avond om 23:00 uur wordt het aangeleverde bestand verwerkt. Wanneer de verwerking is 

afgerond, krijgt deze de status “VERWERKT” 
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10 Audit Trail 
Alle bevragingen en de resultaten daarvan worden voor u vastgelegd in de Audit Trail, zodat u bij audits 

door De Nederlandsche Bank kunt aantonen dat u voldoet aan wet- en regelgeving.  

1. U voert een KvK-nummer in en selecteert zo nodig een periode waarover u informatie wenst te 

hebben met betrekking tot het ingevoerde KvK-nummer. Na een druk op de button ‘Zoeken’ 

verschijnen de Audit Trail resultaten van het betreffende KvK-nummer 

 

 

Het resultaat van uw zoekactie wordt getoond in de webapplicatie. 

U ziet in 1 oogopslag: 

‒ hoeveel resultaten (trail entries) er zijn gevonden 

‒ via welk kanaal (web, batch, monitoring) het KvK-nummer is aangeboden 

‒ de uitgevoerde actie (bevraging, verwijdering) 

‒ voor welk KvK-nummer de uitgevoerde actie gedaan is 

‒ de datum waarop het resultaat van de UBO Check (desgewenst) is aangeboden aan Compliancy 

Check 

‒ het resultaat van de UBO Check 

‒ Via  kunt u het UBO Check resultaat inzien. 

‒ Via de button kunt de Audit Trail van het betreffende KvK-nummer downloaden.  
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2. Het invoeren van een KvK-nummer is verplicht voordat u de functie ‘Download resultaten’ of 

‘Zoeken’ gebruikt.

 

11 Maandrapportages Audit Trail 
Naast een overzicht per KvK nummer kunt u ook een overzicht per maand genereren van alle KvK-

nummers die bevraagd zijn in de geselecteerde maand. 

 

11.1 Maandrapportage genereren 
Om een maandrapportage te genereren, gaat u als volgt te werk: 

1. Selecteer het gewenste jaar 

2. Selecteer de gewenste maand 

3. Vul een eigen referentie in 

4. Klik ‘Genereer maandrapportage’ 

U ziet dan onderaan de pagina uw opdracht staan voor het genereren van een maandrapportage. Elke 

avond worden alle verzoeken verwerkt. De eerstvolgende dag zal de rapportage gereed zijn om te 
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downloaden. De status van de opdracht is dan veranderd in ‘Verwerkt’. Middels de downloadbutton 

 kunt u de rapportage downloaden. Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijke rapportage. 

 

12 Opvragen additionele informatie 

12.1 Buitenland 

 
Indien het bedrijf gevestigd is in het buitenland of een pad leidt naar het buitenland dan kan aanvullend 

onderzoek in het buitenland worden aangevraagd. U kunt u dit aanvragen bij Graydon via 

ubo@graydon.nl. 

Het uitvoeren van een UBO Check op een bedrijf in het buitenland valt buiten het reguliere UBO Check 

contract. Hier zijn extra kosten aan verbonden.   

12.2 Nader onderzoek 
Indien een pad als uitkomst ‘Geen data-In onderzoek’ heeft dan is er onvoldoende data om een UBO te 

bepalen. Voor het laatst gevonden bedrijf in het zoekpad dient nader onderzoek te worden ingesteld 

door het opvragen van uittreksels Kamer van Koophandel. Dit kan Graydon desgewenst voor u 

uitvoeren.  U kunt u dit aanvragen bij Graydon via ubo@graydon.nl. 

Deze additionele dienstverlening valt buiten de reguliere UBO Check dienstverlening en kunt u 

aanvragen bij Graydon. Hier zijn extra kosten aan verbonden. De verkregen resultaten uit het nadere 

onderzoek door Graydon worden dan via de monitoring automatisch aan u aangeleverd. 

13 Support 

13.1 Handleiding en Veelgestelde vragen  
Op www.solera.nl vindt u de Handleiding van de UBO Check Applicatie alsmede een overzicht van de 

Veelgestelde vragen. 

Link naar de Handleiding:  

 

https://solera.nl/s/Handleiding-webapplicatie-UBO-Check-v1181_v2.pdf 

mailto:ubo@graydon.nl
mailto:ubo@graydon.nl
https://solera.nl/s/Handleiding-webapplicatie-UBO-Check-v1181_v2.pdf
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Link naar de Veelgestelde vragen:   

https://solera.nl/kennisbank-overzicht/2017/12/1/ubo-check 

Op www.stichtingcis.nl vindt u eveneens de Handleiding van de UBO Check Applicatie alsmede een 

document met de Veelgestelde vragen. 

U gaat hiervoor naar het beveiligde gedeelte van de website van Stichting CIS (www.stichtingcis.nl). Hier 

kunt u inloggen met een geldig Digitaal Paspoort met CIS-autorisatie.  

 

 

Vervolgens vindt u onder het kopje ‘Werkinstructies’  

 een document ‘FAQ UBO Check’.  

 Een document ‘Handleiding Webapplicatie UBO Check’ 

 

13.2 Support Solera UBO Check Applicatie 
Als u inhoudelijke vragen heeft over het gebruik van de UBO Check kunt u contact opnemen met een 

van de Service Beheerders van Solera via: 

Support Portaal https://support.solera.nl/ 

Telefoon: 0800-2255229 optie 4 

http://www.stichtingcis.nl/
http://www.stichtingcis.nl/
https://support.abz.nl/
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13.3 Support Graydon UBO Check resultaten (data) 
Als u inhoudelijke vragen heeft over de UBO-resultaten kunt u contact opnemen met de Serviceafdeling 

van Graydon. 

Telefoonnummer: 020-5679501 

Email:    service@graydon.nl 

mailto:service@graydon.nl

