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Verklarende woordenlijst 

AML: Anti-Money Laundering 

Dossier: In deze handleiding is de term dossier altijd gelijk aan een verzekeringsdossier waarvoor 

Baloise Insurance extra gegevens nodig heeft om compliant te zijn met de AML-vereisten.  

Identiteitsbewijsgegevens: Voor de AML-update zijn minstens de volgende gegevens noodzakelijk: 

ID-kaartnummer, rijksregisternummer, vervaldatum, scan voor- en achterkant van de identiteitskaart.  

Klant: Op het Harmoney-platform is de klant altijd gelijk aan de verzekeringnemer. De klant kan een 

natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap of een andere rechtsvorm zijn.  

Persoon: Dit is altijd een natuurlijke persoon die binnen een dossier verschillende rollen kan hebben 

en waarvoor een kopie van de identiteitskaart moet worden aangeleverd. Zo kan een persoon een 

klant, een verzekerde en/of een UBO zijn.  

PoID: Proof of ID 

Status 'Input nodig': Het dossier heeft een AML-dossierupdate nodig. Het dossier bevat onvoldoende 

informatie en vereist een actie van de makelaar zolang het dossier in deze status blijft.  

Status 'Ingediend': Deze status krijgt de UBO-persoon wanneer UBO-informatie voor die persoon is 

toegevoegd. 

Status 'Gecontroleerd': Deze status krijgt het dossier wanneer je alle nodige informatie toegevoegd 

hebt en bevestigd hebt dat het dossier klaar is voor een Baloise Insurance-review.  

Verzekerde persoon: Dit is steeds een natuurlijke persoon. Voor een beleggingscontract 

onderschreven door een natuurlijke persoon is (zijn) dat de verzekeringnemer(s). Voor een 

beleggingscontract onderschreven door een rechtspersoon is dat de natuurlijke persoon of de 

mandataris die de vennootschap vertegenwoordigt. Voor een 2e pijlercontract (IPT & 

groepsverzekering zelfstandige) is dat de natuurlijke persoon of de mandataris die de rechtspersoon 

vertegenwoordigt. In de meeste gevallen is dat de verzekerde van het verzekeringscontract. 

UBO: Uiteindelijke Begunstigde van de Onderneming 
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1. Registratie  

Volg de link die je ontvangen hebt in de registratie-e-mail van Harmoney (noreply@myharmoney.eu), 

vul de registratie-informatie correct in, aanvaard de gebruiksvoorwaarden en klik op 'Bevestig'.  

Om op de meest veilige manier in te loggen, raden we aan om de optie SMS-code aan te vinken.  

 

Geef de sms-code in die je ontvangt en klik op ‘Verifieer code’. 

 

mailto:mail@myharmoney.eu
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Bevestig jouw e-mailadres door in de mail die je ontvangt op 'Bevestig e-mailadres' te klikken.  

 

 

 

Hierbij is het registratieproces afgelopen. Om later opnieuw in te loggen, volg deze link:  

https://app.myharmoney.eu/login  

Log in met jouw e-mailadres en jouw gekozen wachtwoord.   

https://app.myharmoney.eu/login
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2. Belangrijkste informatie 

Het Harmoney-platform werkt intuïtief. Het zal dus meestal wel duidelijk zijn hoe het 

werkt. Toch is het noodzakelijk dat iedereen dit hoofdstuk doorneemt omdat het de 

vereisten bevat van wat er exact verwacht wordt voor de AML-dossierupdate van Baloise 

Insurance.  

'Het Harmoney-platform linkt alle beschikbare informatie (bijv. 

identiteitsbewijsgegevens) over alle dossiers van een klant/persoon 

met elkaar. Op die manier hoeft de informatie slechts eenmaal 

opgeladen te worden als er meerdere dossiers gelinkt zijn met 

dezelfde persoon/klant.' 

2.1. Dossiers 

Na de registratie of na een nieuwe login zul je altijd landen op de 'Dossiers'-pagina waar je een 

overzicht krijgt van jouw verzekeringsdossiers waarvoor je de AML-vereisten moet 

updaten.  

• Door te klikken op de 'Dossiernaam' zul je het dossier openen zodat je de nodige 

dossiergegevens kunt toevoegen. 

• Door te klikken op de 'Klantnaam' zul je de details van de klant openen zodat je de nodige 

klantgegevens kunt toevoegen. 

Belangrijke info: Voor de AML-dossierupdate van Baloise Insurance moet op dossierniveau 

het bankrekeningnummer ingevuld worden (zie Hoofdstuk 3.1.1) vanwaar de premies 

worden overgeschreven en een identificatiedocument van de gebruikte bankrekening 

toegevoegd worden (i.e. rekeninguittreksel of kopie van de bankkaart) 
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2.2. Klanten 

Je kunt een klantenoverzicht raadplegen van alle klanten van jouw dossiers door naar de 'Klanten'-

pagina te navigeren. Daar krijg je een overzicht van jouw klanten met een Baloise Insurance-

verzekeringsdossier waarvoor AML-vereisten geüpdatet moeten worden. Door te klikken op de 

'Klantnaam' zul je de details van de klant openen zodat je de nodige klantgegevens kunt toevoegen. 

Onderaan die pagina, zul je een overzicht vinden van alle verzekeringsdossiers die extra informatie 

nodig hebben door de AML-vereisten. 

Belangrijke info: Voor de update van het verzekeringsdossier zijn er verschillende updates 

te doen afhankelijk van het type klant:  

• Rechtspersoon: (1) update/toevoegen van de verzekerde personen of de 
vertegenwoordigers van de vennootschap (zie verklarende woordenlijst) en hun 
identiteitsbewijs, (2) toevoegen van de meest recente statuten, (3) indien niet 
vermeld in de meest recente versie van de statuten, een officiële en 
geactualiseerde lijst van de bestuurders/zaakvoerders en de meest recente 
publicatie in het Belgisch Staatsblad van de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van de rechtspersoon, (4) het formulier ‘Verklaring uiteindelijke begunstigden’ 
voor de identificatie van de uiteindelijke begunstigde(n) van de rechtspersonen 
en andere juridische constructies, met de identiteitsbewijzen van de 
uiteindelijke begunstigden.  

• Natuurlijk persoon: update/toevoegen van hun identiteitsbewijs.  

Dossiernaam 

Navigeer naar de 'Dossiers'-pagina 

Klantnaam 
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2.3. Personen 

Je kunt een overzicht raadplegen van alle personen gelinkt aan jouw verzekeringsdossiers door naar de 

'Personen'-pagina te navigeren. Daar krijg je een overzicht van de personen betrokken bij jouw Baloise 

Insurance-verzekeringsdossiers waarvoor AML-vereisten geüpdatet moeten worden. Door te klikken op 

'Persoon Voornaam' of 'Persoon Naam' zul je de details van de persoon openen zodat je de nodige 

identiteitsbewijzen kunt toevoegen. Onderaan die pagina, zul je een overzicht vinden van alle dossiers 

en klanten waaraan die persoon gelinkt is en waarvoor een AML-update nodig is.  

Belangrijke info: Voor de update van het verzekeringsdossier moet voor elke persoon 

betrokken in het verzekeringsdossier (i.e. UBO, klant, verzekerde) de identiteitsbewijzen 

toegevoegd worden. 

Navigeer naar de 'Klanten'-pagina 

Klantnaam 
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2.4. Beheer 

De link in de mail die je ontvangen hebt van Harmoney geeft 1 persoon binnen jouw kantoor de 

toegang tot Harmoney met de rol 'Office Manager' voor minstens 1 Baloise Insurance-

bemiddelaarsnummer. Dat wil zeggen dat je de verantwoordelijkheid kunt hebben voor de 

update van verzekeringsdossiers gelinkt aan meerdere bemiddelaarsnummers. Je kunt dat 

nakijken door na jouw registratie op jouw naam te klikken, rechtsbovenaan. Wanneer je meerdere 

'Office Manager'-rollen ziet in die lijst, ben je verantwoordelijk voor meerdere bemiddelaarsnummers 

waaronder telkens minstens 1 verzekeringsdossier vervolledigd zal moeten worden. Je zult voor alle 

'Office Manager'-rollen die je toegewezen krijgt, de verzekeringsdossiers in orde moeten 

brengen met de AML-vereisten.  

Navigeer naar de 'Personen'-pagina 

Persoon Voornaam 

Persoon Naam 
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Vanaf de 'Office Manager'-rol voor een specifieke bemiddelaarsnummer, kun je in de 'Beheer'-pagina 

een of meerdere adviseurs toevoegen die de verzekeringsdossiers voor dat bemiddelaarsnummer 

kunnen vervolledigen.  

Ter info: Elke adviseur die je toevoegt, zal automatisch een registratiemail ontvangen van Harmoney 

zodat die adviseur zijn eigen login moet aanmaken. Met die persoonlijke login krijgt de adviseur enkel 

toegang tot de dossiers van dat specifieke bemiddelaarsnummer waaronder de adviseur is aangemaakt 

door jou.  

 

1. Klik op jouw naam 

2. Bekijk hoeveel 

'Office Manager'-

rollen je toegewezen 

hebt gekregen.   

1. Navigeer naar de 

'Beheer'-pagina 

2. Navigeer naar 

'Adviseurs' 

3. Voeg adviseur(s) toe voor dat 

bemiddelaarsnummer 
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3. Update van een AML-dossier 

Zoals beschreven in het hoofdstuk 'Belangrijkste informatie' laat het platform een update toe vanuit de 

verschillende pagina's (i.e. Dossiers, Klanten, Personen). Omdat de AML-dossierupdate focust op het 

volledig in orde brengen van elk dossier (i.e. elk dossier in status 'Goedgekeurd' krijgen) zal deze 

handleiding jou verder door de AML-dossierupdate begeleiden vanuit de 'Dossiers'-pagina.  

3.1. Update dossierinformatie 

3.1.1. Toevoegen bankrekeningnummer 

Open in de 'Dossiers'-pagina de details van het dossier dat je wilt vervolledigen (= met Dossier Status 

'INPUT NODIG') door te klikken op de naam van het dossier.  

 

In de detailpagina van het geselecteerde dossier, voeg je het bankrekeningnummer toe door te klikken 

op het potloodje.  

2. Klik op 'Dossiernaam' 

1. Navigeer naar de 'Dossiers'-

pagina.  
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Voeg het IBAN-rekeningnummer toe en klik op 'Bevestig'.  

 

Ga vervolgens naar 'Documenten' en voeg een scan van een bankrekeninguittreksel of de bankkaart 

toe. Het is ook mogelijk om een weblink toe te voegen naar de locatie waar het document bewaard 

wordt.  

3. Kijk na of je onder Dossier werkt.  

4. Klik op het potloodje om aanpassingen 

aan het dossier te kunnen doen.  

5. Voeg het IBAN-

rekeningnummer toe.  

6. Klik op 'Bevestig'  
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3.1.2. Toevoegen/update van de informatie over de verzekerde personen 

In de 'Dossiers'-pagina onder Dossier scrol je naar beneden tot je 'Verzekerde personen' tegenkomt. 

Daar voeg je de gegevens van de 'Verzekerde personen' met de status 'OPEN' toe door te klikken op de 

naam van de verzekerde persoon. In het geval dat geen of niet alle verzekerde personen aan het 

dossier zijn toegevoegd, moet je ze zelf toevoegen door te klikken op 'Nieuwe persoon'.  

 

1. Scrol binnen Dossier naar 

'Verzekerde personen'  

2a. Open de detailpagina van de 

verzekerde persoon door op de 

naam te klikken 

2b. Voeg (indien onvolledig) de 

verzekerde personen toe tot het 

overzicht volledig is 

7. Ga naar 'Documenten' 

8. Klik op 'Voeg eigen document toe' 

9. Selecteer het 'Type' en kies voor 

'Andere' 

10. Geef een naam aan het document bijv. 

'Scan bankkaart' 

11. Klik op 'Kies document' en 'Voeg toe' 

vanaf een locatie op jouw computer 

Of  

Klik 'Via weblink' en vul de link in 

12. Klik op 'Voeg toe' 
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In die detailpagina van de verzekerde persoon klik je op het potloodje van het 'Identiteitsbewijs' om de 

volgende zaken te vervolledigen: 

● Kaartnummer van de identiteitskaart 

● Rijksregisternummer 

● Vervaldatum 

● Opladen pdf met scan van voor- en achterkant van de identiteitskaart van de verzekerde 

 

 

Wanneer je de gevraagde gegevens hebt toegevoegd, moet je na een laatste controle van de 

gegevens, de persoonsgegevens nog goedkeuren door te klikken op 'Goedkeuren'.  

3. Voeg de gevraagde 

identiteitskaartgegevens toe 

van de verzekerde persoon 

en klik op 'Volgende' 

4. Selecteer het 'Type', kies 

voor 'Scan voor en achter' 

5. 'Selecteer' het document 

op een locatie op jouw 

computer 

6. Klik op 'Voeg toe' 

7. Klik op 'Sluiten'  
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Herhaal die stappen tot alle verzekerde personen de status 'Goedgekeurd' hebben. 

Hou er rekening mee dat je voor de update van de verzekerde persoon in de 'Personen'-pagina bent 

terechtgekomen. Om terug te keren naar het dossier vind je onderaan op de detailpagina van de 

verzekerde persoon de dossiers waarmee die persoon gelinkt is. Daar kun je klikken op het icoontje 

naast het dossiernummer om terug te keren naar het dossier waaraan je werkte.  

 

7. Klik op 'Goedkeuren' om het 

identiteitsbewijs van de verzekerde 

persoon af te werken 

 

8b. Klik op dit icoon om terug te keren 

naar het dossier waaraan je werkte 

 

8a. Je zit nu in de 'Personen'-pagina en 

het identiteitsbewijs heeft status 

'Goedgekeurd' 
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3.2. Update klantinformatie 

3.2.1.  Klant = Natuurlijk persoon 

Wanneer de klant een natuurlijke persoon is, heb je door het volgen van de stappen voor de update 

van de verzekerde persoon op dossierniveau (zie hoofdstuk 3.1.2) ook onmiddellijk de nodige 

klanteninformatie opgeladen.  

Het dossier is voor jou weliswaar nog niet afgesloten omdat het dossier nog steeds de status 'INPUT 

NODIG' heeft. Je sluit jouw werk voor een dossier pas af door het dossier naar de status 

'GECONTROLEERD' te brengen, na een laatste controle door jou (of alle wettelijk vereiste informatie 

correct toegevoegd is aan het dossier), door te klikken op de knop 'Stuur naar maatschappij'. 

 

2. Klik op de knop 'Stuur naar maatschappij' 

om het dossier in status 'Gecontroleerd' te 

brengen.  

 

1. Kijk het 'Dossier' na: 

• IBAN toegevoegd 

• Bankrekeningdocument (of link) 

toegevoegd 

• Volledigheid van de 'Verzekerde 

personen' 

• PoID van de Verzekerde personen 

allemaal in status 'Goedgekeurd' 
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3.2.2.  Klant = Rechtspersoon 

3.2.2.1. Opladen statuten en andere documenten van de rechtspersoon 

Wanneer de klant een rechtspersoon (bijv. bvba) is, moet je nog extra documenten toevoegen bij de 

klant van het respectievelijke dossier. Via de 'Dossiers'-pagina kun je ook de detailpagina van de klant 

openen door te klikken op de 'Klantnaam'.  

Het dossier heeft nu status 'Gecontroleerd'. 

De AML-vereisten van dit dossier zijn nu 

voldaan.  
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Op de detailpagina van de klant, moet je onder 'Documenten' 'De statuten van de rechtspersoon' 

opladen. Indien niet vermeld in de meest recente versie van statuten, moet je eveneens een 'Officiële 

en geactualiseerde lijst van de bestuurders/zaakvoerders' en 'De meest recente publicatie in het 

Belgisch Staatsblad van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de rechtspersoon' toevoegen. Ook 

het formulier ‘Verklaring uiteindelijke begunstigden’ voor de identificatie van de uiteindelijke 

begunstigde(n) van de rechtspersonen en andere juridische constructies, moet hier opgeladen worden.  

 

2. klik op de 'Klantnaam' 

1. Navigeer naar de 'Dossiers'-pagina.  

3. Navigeer naar 'Documenten' 

4. Klik op 'Voeg eigen document toe' 
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3.2.2.2. Opladen UBO-identiteitsbewijsgegevens 

Voor rechtspersonen moeten ook de UBO(‘s) toegevoegd worden. Navigeer hiervoor naar de 'Dossiers'-

pagina waar je kunt klikken op de 'Klantnaam' waarvan je het dossier wilt vervolledigen. In de rubriek 

'Uiteindelijke begunstigden' kun je klikken op 'Nieuwe UBO'.  

 

5. Selecteer het 'Type' document dat je 

zult opladen.  

6. Geef het document een 'Naam' bijv. 

'Statuten Test bvba' 

7a. Klik op 'Kies document' en 'Voeg toe' 

vanaf een locatie op jouw computer 

Of  

7b. Klik op 'Via weblink' en vul de link in 

8. Klik op 'Voeg toe'  

2. Klik op 'Klantnaam' 

1. Navigeer naar 'Dossiers'-pagina.  
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3. Scrol naar beneden tot de rubriek 

van de 'Uiteindelijke begunstigden' 

4. Klik op “Beheer UBO”  

 

4. Klik op 'Nieuwe UBO' 

 

5a. Als de UBO een 

persoon is die reeds 

toegevoegd is op een 

ander dossier, kun je via 

'Selecteer persoon' de 

persoon 'Zoeken' en 

'Toevoegen' als UBO van 

deze klant 
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6. Vervolledig de beschikbare UBO-

gegevens en klik op 'Voeg toe' 

5b. Klik op 'Nieuwe Persoon' als deze 

UBO nog niet aangemaakt is in 

Harmoney. 

 

7. Vul het percentage 'Aandeel' in 

van de UBO door te klikken op het 

'potloodje' 
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Herhaal die stappen tot alle UBO’s toegevoegd zijn.  

Na het aanmaken van de UBO(‘s) hebben de 'Nieuwe personen' nog de status 'OPEN'. Dat wil zeggen 

dat de identiteitsbewijzen nog toegevoegd moeten worden op de persoon. Hiervoor kun je klikken op 

de naam van de nieuw aangemaakte persoon.  

Ter info: Dat zijn dezelfde stappen als bij toevoegen van de identiteitsbewijzen van een 'verzekerde 

persoon' zoals beschreven in hoofdstuk 3.1.2.  

8. Vul het percentage 'Aandeel' in van 

de UBO en bevestig met het 'vinkje' 
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In die detailpagina van de nieuw aangemaakte persoon, klik je op het potloodje van het 

'Identiteitsbewijs' om de volgende zaken te vervolledigen: 

● Kaartnummer van de identiteitskaart 

● Rijksregisternummer 

● Vervaldatum 

● Opladen pdf met scan van voor- en achterkant van de identiteitskaart van de verzekerde 

9. Klik op de 'Naam' van de UBO 

(Nieuw aangemaakte persoon) 
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Wanneer je de gevraagde gegevens hebt toegevoegd, moet je na een laatste controle van de 

gegevens, de persoonsgegevens nog goedkeuren door te klikken op 'Goedkeuren'.  

10. Voeg de gevraagde 

identiteitskaartgegevens toe 

van de UBO en klik op 

'Volgende' 

11. Selecteer het 'Type' en 

kies voor 'Scan voor en 

achter' 

12. 'Selecteer' het document 

op een locatie op jouw 

computer 

13. Klik op 'Voeg toe' 

14. Klik 'Sluiten'  
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Herhaal die stappen tot alle UBO’s de status 'Goedgekeurd' hebben. 

Hou er rekening mee dat je voor de update van de nieuw aangemaakte persoon in de 'Personen'-

pagina bent terechtgekomen. Om terug te keren naar de rubriek waar je de UBO-data aan het 

vervolledigen was, vind je onderaan op de detailpagina van de nieuw aangemaakte persoon de 

klant(en) waarmee die persoon gelinkt is. Daar kun je klikken op het icoontje naast de klant om terug 

te keren naar de klant waaraan je werkte. 

15. Klik op 'Goedkeuren' om het 

identiteitsbewijs van de UBO af te 

werken 
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Als je alle UBO-gegevens toegevoegd hebt, zou je onderstaand scherm moeten krijgen. Dit wil zeggen 

dat alle UBO’s (personen) een PoID in status 'GOEDGEKEURD' hebben.  

 

16. Klik op dit icoon om terug te keren 

naar de klant waaraan je werkte 

 

17. Kijk na of alle UBO’s (Personen) 

een PoID in status 'GOEDGEKEURD' 

hebben 
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Wanneer alle informatie over de rechtspersonen is opgeladen op de 'Klanten'-pagina, kun je teruggaan 

naar het 'Dossier' dat je vervolledigt, door onderaan te klikken op het icoontje naast het 

dossiernummer.  

 

3.3. Het dossier doorsturen naar Baloise 
Insurance / Status 'GECONTROLEERD' geven 

Zoals vermeld in hoofdstuk 3.2.1, moet het dossier na een laatste controle door jou (i.e. kijk na of alle 

wettelijk vereiste informatie van dit dossier correct toegevoegd is), nog doorgestuurd worden naar 

Baloise Insurance. 

Het dossier is voor jou dus nog niet afgesloten omdat het dossier nog steeds de status 'INPUT NODIG' 

heeft. Je sluit jouw werk voor een dossier pas af door het dossier naar de status 'GECONTROLEERD' te 

brengen. Dat doe je door te klikken op de knop 'Stuur naar maatschappij'. 

17. Klik op dit icoon om terug te keren 

naar het dossier waaraan je werkte 
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Klik op de knop 'Stuur naar maatschappij' om het 

dossier in status 'Gecontroleerd' te brengen.  

 

Het dossier heeft nu status 'Gecontroleerd'. 

De AML-vereisten van dit dossier zijn nu 

voldaan.  

 

2. Kijk het 'Dossier' en 'Klant' na: 

• IBAN toegevoegd 

• Bankrekeningdocument (of link) toegevoegd 

• Volledigheid van de 'Verzekerde personen' 

en 'UBO’s' 

• PoID van de 'Verzekerde personen' en 

UBO’s allemaal in status 'Goedgekeurd' 

• Documenten (of link) bijv. statuten van de 

rechtspersoon toegevoegd 

 


