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BIJLAGE 1 

WIJZE VAN IDENTIFICATIE 

 

Natuurlijk persoon 

 

 

Ingezetene: 

De dienstverlener dient de natuurlijk persoon voorafgaand aan de dienstverlening te 

hebben geïdentificeerd aan de hand van een geldig en een origineel identiteitsdocument. 

De volgende identiteitsdocumenten zijn thans toegestaan: 

• een geldig rijbewijs; 

• een geldig identiteitskaart
1
; 

• een geldig reisdocument- of paspoort. 

• het origineel van een geldige verblijfsvergunning vergezeld van een geldig 

paspoort. In geval de originele verblijfsvergunning respectievelijk het geldig 

paspoort niet kan worden overlegd, kan onder overlegging van een verklaring van 

de bevoegde autoriteiten terzake worden volstaan met een kopie van deze 

documenten
2
 

 

Niet ingezetene: 

Ten aanzien van cliënten die zich in het buitenland bevinden vindt identificatie als volgt 

plaats: 

• een kopie van een geldig rijbewijs, geldig identiteitskaart of geldig reisdocument 

of paspoort –uitgegeven door de lokale overheid – , mits het desbetreffende kopie 

vergezeld wordt van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel  van de Burgerlijke 

Stand van de woon- of verblijfplaats van de cliënt of:   

• toezending van een geldig rijbewijs, geldig identiteitskaart of geldig reisdocument 

of paspoort via elektronische weg, mits de dienstverlener binnen 2 weken na 

elektronisch ontvangst ervan een gewaarmerkt afschrift van het toegezonden 

document ontvangt
3
.  

 

De dienstverlener kan niet eerder een dienst verlenen dan na ontvangst van het 

gewaarmerkte afschrift. De ontvangst van het document via e-mail stelt de dienstverlener 

wel in staat in afwachting van het gewaarmerkte afschrift voorlopig alvast de ontvangen 

informatie na te trekken. 

 

 

                                                 
1
 Een identiteitskaart uitgegeven door de werkgever voor een werknemer (een zg. 

werknemeridentificatiekaart) is niet toegestaan. 
2
 artikel 8 van de Ministeriële Beschikking, m.a.w., van de 15de maart 2010, ter uitvoering van de LID 

(P.B. 2010, no. 11) 
3
 Deze mogelijkheid voor identificatie, indien de cliënt een natuurlijke persoon is, is opgenomen met het 

oog op de internationale ontwikkelingen op elektronisch gebied (zie de Landverordening overeenkomsten 

langs elektronische weg) doch zonder aan het “Ken uw Cliënt” principe te tornen. 
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Vertegenwoordiging 

De dienstverlener is verplicht na te gaan of de natuurlijke persoon voor zichzelf optreedt 

dan wel voor een derde. Indien de natuurlijke persoon optreedt voor een derde, is de 

dienstverlener verplicht om zowel de identiteit van de natuurlijke persoon als de identiteit 

van de derde vast te stellen met behulp van documenten
4
 die door de natuurlijke persoon 

worden overlegd. Indien de derde optreedt voor een andere derde, is de dienstverlener 

verplicht de identiteit van die andere derde op dezelfde wijze vast te stellen, tenzij artikel 

2, eerste lid, tweede volzin, van toepassing is. Ingevolge artikel 5, vierde lid, LID dient 

de dienstverlener redelijke maatregelen te nemen om de identiteit van de derde te 

achterhalen. 

 

Rechtspersoon of vennootschap 

De identiteit van een  rechtspersoon of vennootschap wordt thans vastgesteld met behulp 

van: 

• een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en 

Nijverheid of een soortgelijke instelling als die van de Kamer van Koophandel  en 

Nijverheid of 

• een door de dienstverlener op te maken identificatiedocument. 

 

Het uittreksel dan wel het identificatiedocument dient tenminste de door de Minister te 

bepalen gegevens bevatten. Deze gegevens zijn als volgt5: 

 

a. van de rechtspersoon: de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam, het 

volledige adres, de plaats van vestiging, land van zetel en indien de rechtspersoon 

bij een Kamer van Koophandel en Nijverheid, of soortgelijke instantie is 

geregistreerd, het registratienummer en het land en eilandgebied waarin een 

zodanige kamer, of soortgelijke instantie, is ingesteld. 

b. van alle gemachtigden en vertegenwoordigers: de naam, de geboortedatum en het 

document aan de hand waarvan identificatie heeft plaatsgevonden. 

 

Nederlands-Antilliaanse publiekrechtelijke rechtspersoon 

De identiteit van een Nederlands-Antilliaanse publiekrechtelijke rechtspersoon of 

vennootschap wordt thans vastgesteld met behulp van een: 

 

• een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en 

Nijverheid of een soortgelijke instelling als die van de Kamer van Koophandel  en 

Nijverheid of 

• een door de dienstverlener op te maken identificatiedocument.  

 

 

Het uittreksel dan wel het identificatiedocument dient tenminste de door de Minister te 

bepalen gegevens bevatten. Deze gegevens zijn als volgt: 

 

                                                 
4
 de documenten als bedoeld in artikel 3 LID 

5
 artikel 9 van de Ministeriële Beschikking, m.a.w. van de 15de maart 2010 ter uitvoering van de 

Landsverordening identificatie bij dienstverlening (P.B. 2010, no. 11) 
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      a. van de rechtspersoon: de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam, het   

volledige   adres, de plaats van vestiging, land van zetel en indien de 

rechtspersoon bij een Kamer van Koophandel en Nijverheid, of soortgelijke 

instantie is geregistreerd, het registratienummer en het land en eilandgebied 

waarin een zodanige kamer, of soortgelijke instantie, is ingesteld. 

       b. van alle gemachtigden en vertegenwoordigers: de naam, de geboortedatum en het 

document aan de hand waarvan identificatie heeft plaatsgevonden. 

 

 

Buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersoon 

De identiteit van een buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersoon wordt thans 

vastgesteld met behulp van: 

• een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en 

Nijverheid of een soortgelijke instelling als die van de Kamer van Koophandel  en 

Nijverheid of 

• een door de dienstverlener op te maken identificatiedocument of 

• een verklaring van het bevoegde gezag. 

 

Het uittreksel dan wel het identificatiedocument dient tenminste de door de Minister te 

bepalen gegevens bevatten. Deze gegevens zijn als volgt: 

 

a. van de rechtspersoon: de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam, het 

volledige adres, de plaats van vestiging, land van zetel en indien de rechtspersoon 

bij een Kamer van Koophandel en Nijverheid, of soortgelijke instantie is 

geregistreerd, het registratienummer en het land en eilandgebied waarin een 

zodanige kamer, of soortgelijke instantie, is ingesteld. 

b. van alle gemachtigden en vertegenwoordigers: de naam, de geboortedatum en het 

document aan de hand waarvan identificatie heeft plaatsgevonden. 

 

 WIJZE VAN VERIFICATIE 

 

Na identificatie van een cliënt dient de dienstverlener te verifiëren dat de opgegeven 

identiteit overeenkomst met de werkelijke identiteit. Ingevolge artikel 3, vijfde lid,  van 

de LID geschiedt de verificatie met gebruikmaking van betrouwbare en onafhankelijke 

bronnen. 

 

Enkele voorbeelden: 

 

- raadplegen van de (internationale) telefoongids; 

- het opvragen van een originele of gecertificeerde kopie van een 

elektriciteitsrekening waarop de naam en het volledige adres van de betrokken 

persoon staat vermeld; 

- belastingaanslag/teruggave waarop de naam en het volledige adres van de 

betrokken persoon staat vermeld. 
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- originele en officiële documenten waarmee de identiteitsvaststelling heeft 

plaatsgevonden 

- het vergelijken van de handtekening op het legitimatiedocument met een andere 

handtekening van de cliënt; 

- vergelijking cliënt in persoon met pasfoto op het legitimatiebewijs; 

- de verificatie van de identiteit van rechtspersonen geschiedt bijv. door middel van 

het gebruik maken van de bronnen die de Kamer van Koophandel ter beschikking 

stelt. Het raadplegen van buitenlandse handelsregisters kan on-line gebeuren (via 

www.kvk.nl) toegankelijk).  

 

 


