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Deel I. Identificatie 

 
Voornaam:  ...........................................................................................................................................................  

Naam:  ..................................................................................................................................................................  

Geboortedatum:  ...................................................................................................................................................  

Geboorteplaats:  ...................................................................................................................................................   

Geboorteland:  ......................................................................................................................................................  

Hoofdverblijfplaats: 

 Straat en huisnummer:  ...........................................................................................................................  

 Postcode:  ................................................................................................................................................  

 Stad, provincie of staat:  ..........................................................................................................................  

 Land:  .......................................................................................................................................................  
 

Deel II. Fiscale informatie (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
❒ Ik bevestig dat mijn fiscale woonplaats in België is. 

❒ Ik bevestig dat 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 kennen dat nummer niet toe. 

❒ Andere reden:  .........................................................................  

 .................................................................................................  
 
Ik heb US Indicia

2
 en verklaar dat: 

❒ Ik belastingplichtig ben in de Verenigde Staten van Amerika 
 Vul in dit geval bijkomend een W-9 IRS

3
-formulier in. 

❒ Ik niet belastingplichtig ben in de Verenigde Staten van Amerika 
 Vul in dit geval bijkomend een W-8 IRS

3
-formulier in en voeg een correct 

stavingdocument toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2
 US Indicia zijn aanwijzingen dat een persoon belastingplichtig kan zijn in de VSA. Deze indicia zijn o.a. het Amerikaans 

staatsburgerschap, een Amerikaans domicilieadres of correspondentieadres en een Amerikaans telefoonnummer. 
3
 U vindt deze formulieren op onze website onder de rubriek ‘Veel gestelde vragen’ > ‘Internationale Uitwisseling van Fiscale 

Gegevens’. 
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Deel III. Privacyrichtlijnen 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 Argenta 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 die 
informatie te verstrekken aan het land (of aan de landen) waar u uw fiscale woonplaats(en) hebt. 
 
Argenta Spaarbank nv en Argenta Assuranties nv zullen, als verantwoordelijken voor de verwerking met 
beide maatschappelijke zetel op de Belgiëlei 49-53 in B-2018 Antwerpen, erop toezien dat dergelijke 
gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire regels 
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, in het bijzonder de Wet 
van 8 december 1992 en de uitvoeringsbesluiten van deze wet en enige andere van toepassing zijnde 
nationale of internationale wet of bepaling op het vlak van gegevensbescherming.  
 
Argenta is - net als alle andere financiële instellingen - verplicht om de gevraagde, persoonlijke informatie 
over te maken, behalve fiscale identificatienummers uitgegeven door landen die geen rapporterend 
rechtsgebied zijn op de datum van dit formulier. Wanneer u dit formulier niet correct invult, is het mogelijk dat 
Argenta uw ‘Eigen Verklaring’ niet kan verwerken. 
 
U heeft een recht op de toegang tot en de verbetering van de gegevens die op u betrekking hebben. U dient 
hiervoor een schriftelijk verzoek samen met een kopie van uw identiteitskaart te versturen aan Argenta 
Spaarbank nv, afdeling Klantidentificatie, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of naar id-card@argenta.be. 

 

Deel 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 Argenta 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’n wijziging 
in omstandigheden een nieuwe ‘Eigen verklaring’ aan Argenta te verstrekken. 
 
Voornaam en naam:  ............................................................................................................................................  
 
Indien van toepassing: 

❒ Handelend in naam van (bv. minderjarige):  ............................................................................................  

❒ Hoedanigheid (bv. wettelijk vertegenwoordiger):  ....................................................................................  
 

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


