
 

Internationale fiscale gegevensuitwisseling 
Eigen verklaring 

  
I. Identificatie 

 

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorteland: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoofdverblijfplaats: 

 Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………… 

 Postcode: ………………………………………………………………………………………….……………………. 

 Stad, provincie of (deel)staat: …………………………………………………………….…………………… 

 Land: ……………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
 

II. Fiscale informatie 

 

Ik bevestig dat: 
 Mijn enige fiscale woonplaats in België is.  
 Ik een of meerdere fiscale woonplaatsen heb buiten België, met het volgende fiscaal 

identificatienummer (FIN)1: 
 

 Land:  FIN: 

 Land: FIN: 

 Land: FIN: 

 
 Ik heb geen fiscaal identificatienummer. 
  Het land of de landen waar ik fiscaal resident ben 

kennen dat nummer niet toe. 
  Andere reden:  

 
 Ik ben geboren in de Verenigde Staten, ik de Amerikaanse nationaliteit heb, ik in het 

bezit ben van een Amerikaanse greencard of fiscaal resident ben in de Verenigde Staten 
van Amerika. 

 

                                            
1 Ook wel TIN (Tax Identification Number) of belastingidentificatienummer genoemd. 



 

III. Privacy en vertrouwelijkheid 

 

Om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving en de internationale akkoorden inzake de uitwisseling van gegevens 
op belastinggebied, is het noodzakelijk dat Crelan de persoonlijke informatie en informatie over uw financiële 
rekening(en) verwerkt en bekendmaakt aan de nationale belastingdienst en andere bevoegde autoriteiten. De nationale 
belastingdienst of andere bevoegde autoriteiten hebben de toelating om de informatie te verstrekken aan het land (of 
aan de landen) waar u uw fiscale woonplaats(en) hebt. Crelan is – net als andere financiële instellingen – verplicht om de 
gevraagde persoonlijke informatie te verwerken. Wanneer u dit formulier niet correct invult, is het mogelijk dat Crelan 
niet overgaat tot het openen van uw rekening op in bepaalde gevallen, uw rekening blokkeert. 
 
Crelan zal uw gegevens enkel verwerken voor de hierboven vermelde doelen. Crelan neemt de nodige maatregelen om 
uw gegevens te beschermen en ze te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, namelijk de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.  
Als klant heeft u bepaalde rechten die u kosteloos kan uitoefenen. Voor meer informatie hierover of voor verdere 
toelichting omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen we naar de uitgebreide  Crelan Privacy 
Verklaring, beschikbaar in onze kantoren en op de website van de bank: www.crelan.be/nl/Privacy. Indien u nog verdere 
vragen heeft, kan u contact opnemen via mail aan privacy@crelan.be of per post aan Crelan, Sylvain Dupuislaan 251, 
1070 Brussel, ter attentie van 'Data Protection and Privacy Office’. 

 

IV. Verklaring over de correctheid en getrouwheid van de gegevens 
 

Ik verklaar dat de gegevens op dit formulier juist, nauwkeurig en compleet zijn. Ik erken en ga akkoord met de 
verzameling, de verwerking en het doorgeven van mijn persoonlijke gegevens, inclusief de fiscale identificatienummers 
uitgegeven door landen die geen rapporterend rechtsgebied zijn op de datum van dit formulier, en van de informatie 
over mijn financiële rekening(en), voor de doeleinden vermeld in deel III hierboven. 
 
Ik verbind mij ertoe om onmiddellijk aan Crelan elke wijziging in omstandigheden te melden die als gevolg heeft dat de 
opgenomen informatie in deze verklaring onjuist wordt en om binnen 30 dagen na zo een wijziging in omstandigheden 
een nieuwe ‘Eigen Verklaring’ aan Crelan te bezorgen. 

 
Voornaam en naam: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Indien van toepassing: 

 Handelend in naam van (bv. minderjarige): ……………………………………………………………………… 
 Hoedanigheid (bv. wettelijk vertegenwoordiger): ………………………………………..………………….. 

 
Datum (dd/mm/jjjj):  …../…../………. 
Handtekening:  
 
 
 
 

 


