O VE REENKO MS T VO OR F I SC AL E D I E NS TE N
MAATSCHAP
Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen BinckBank N.V., maatschappelijke zetel Barbara
Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam, Nederland, handelend via zijn Belgisch bijkantoor, Italiëlei 124
bus 101, 2000 Antwerpen, België, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen ("BinckBank"), en de
ondergetekende maatschap, bestaande uit de ondergetekende Rekeninghouders/Maten (elk een
“Klant”).

1. Vragenlijst
Voor de Maatschap
Gelieve ons de volgende informatie te bezorgen:
Naam Maatschap: ____________________________________________________________
1.

Gelieve te bevestigen dat uw maatschap een fiscaal transparante entiteit is.
Ja, ik bevestig dit.

Als u dit niet bevestigt, gelieve contact op te nemen met BinckBank.
2.

Gelieve te bevestigen dat het land waar de maatschap fiscaal is gevestigd niet is gewijzigd in de voorbije zes
jaar. Indien dat wel het geval is, gelieve ons dan het vorig adres en de verhuisdatum te communiceren.
Ja, ik bevestig dit.

Vorig buitenlands adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente en land)

3.

Verhuisdatum (DD/MM/JJJJ)

Gelieve het ondernemingsnummer en het Fiscaal Identificatienummer (indien de maatschap dit heeft) van
de maatschap te vermelden.

4.

Gelieve het huidige Lokale Belastingkantoor ("LBK") van de maatschap op te geven, dat verantwoordelijk is
voor de taxatie van de maatschap, indien de maatschap dit heeft.

Volledige naam en adres

1

5.

Gelieve te bevestigen dat de maatschap geen vaste inrichting ("VI") heeft in een land buiten het land waarin
de maatschap fiscaal is gevestigd.1
Indien wel, gelieve dan het land te vermelden waarin de maatschap een VI heeft alsook de betrokken
periode.
Ja, ik bevestig dit.

Land waar de VI is gevestigd en betrokken periode

6.

Gelieve te bevestigen dat de maatschap niet meer dan 10% in handen heeft van het aandelenkapitaal van de
beursgenoteerde entiteiten waarvan deze effecten aanhoudt bij BinckBank.
Indien dat wel het geval is, gelieve dan voor alle effecten melding te maken van de naam, het land van
investering, het percentage en de periode.2
Ja, ik bevestig dit

1)

Naam effect

Land

Percentage in bezit en periode

2)

Naam effect

Land

Percentage in bezit en periode

3)

Naam effect

Land

Percentage in bezit en periode

7.

Gelieve te bevestigen dat de maatschap geen lid is van de directie of de raad van bestuur van de uitkerende
entiteit(en)/debiteur(en) van de inkomsten (dividenden en interesten, ontvangen op de rekening(en) van de
maatschap bij BinckBank).
Indien wel, gelieve dan te specificeren in welke entiteit de maatschap een bestuursfunctie bekleedt en
gedurende welke periode.
Ja, ik bevestig dit.

Naam van de entiteit en periode

8.

Gelieve te bevestigen dat de maatschap de bronbelasting, aangerekend op de inkomsten op de rekening(en)
van de maatschap bij BinckBank, die in aanmerking komt voor de diensten die worden verleend in het kader
van deze Overeenkomst voor Fiscale Diensten, niet heeft teruggevorderd of zal terugvorderen.
Ja, ik bevestig dit.

Als u dit niet bevestigt, gelieve ons dan een lijst te bezorgen met de fiscale terugvorderingen uit het verleden per
land, per jaar en per rekening. Indien u zinnens bent om zelf een BBB-terugvordering in te dienen voor

Volgens Artikel 5, paragrafen (1) en (2) van het Conventiemodel van de OESO (versie uit 2017) betekent de term "vaste inrichting" "een vaste
vestiging van waaruit de activiteiten van een onderneming volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd" en omvat dit in het bijzonder "a) een locatie van het
management; b) een filiaal; c) een kantoor; d) een fabriek; e) een werkplaats en f) een mijn, een olie- of gasbron, een groeve of elke andere plaats waar
natuurlijke hulpbronnen worden ontgonnen”.
2
Gelieve te noteren dat, indien u de gevraagde informatie niet kunt verstrekken, uw aanvraag zal worden behandeld onder de desbetreffende
drempel en dat het algemene belastingtarief dat wordt voorzien in de respectievelijke dubbelbelastingverdragen zal worden toegepast.
1

2

inkomsten die de maatschap heeft ontvangen op de rekening(en) van de maatschap bij BinckBank, gelieve dan
de overeenstemmende rekening, periode en land op te geven.
9.

Gelieve te bevestigen dat deze aanvraag geen betrekking heeft op inkomsten uit een nalatenschap 3
Ja, ik bevestig dit.

10. Gelieve te vermelden of de maatschap een specifieke fiscale status kent (nl. waardoor ze zou kunnen
genieten van fiscale vrijstelling)4.
Indien ja, gelieve ons dan een overeenkomstig officieel fiscaal attest te bezorgen.

11. Geef het begin en het einde van het boekjaar van de maatschap aan.
Startdatum: ____________________________ Einddatum: ____________________________
12. Gelieve ons een lijst te bezorgen met alle Rekeninghouders/Maten in de maatschap en aan te geven welk
aandeel (in percent) deze Rekeninghouders/Maten aanhouden in de maatschap.
1)

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat

Percentage aandeel

2)

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat

Percentage aandeel

3)

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat

Percentage aandeel

4)

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat

Percentage aandeel

5)

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat

Percentage aandeel

6)

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat

Percentage aandeel

7)

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat

Percentage aandeel

8)

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat

Percentage aandeel

9)

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat

Percentage aandeel

Bij een aanvraag in naam van iemand die is overleden of van een groep van erfgenamen, moet u ons ook de volgende informatie bezorgen: vooren achternaam van de overledene, laatste adres en dag van overlijden; voor- en achternaam van de personen die deel uitmaken van de successie
en hun aandeel in de nalatenschap.
4
Sommige entiteiten zoals kerken, liefdadigheidsinstellingen en andere instellingen kunnen onder specifieke regels vallen en kunnen genieten
van fiscale vrijstelling in het kader van de nationale wetgeving.
3

3

10)

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat

Percentage aandeel

4

Voor Rekeninghouder/Maat 1
Gelieve ons de volgende informatie te bezorgen:
Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 1: ____________________________________________________________
1.

Gelieve uw wettelijke woonplaats te vermelden.

Straat, huisnummer, postcode, gemeente en land

2.

Gelieve het land van uw fiscale woonplaats te vermelden.
Twijfelt u over uw fiscale woonplaats? http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_nl.htm

Land

3.

Gelieve te bevestigen dat het land waar u fiscaal bent gevestigd (adres zoals vermeld in de Volmacht) niet is
gewijzigd in de voorbije zes jaar. Indien dat wel het geval is, gelieve ons dan uw vorig adres en de
verhuisdatum te communiceren.
Ja, ik bevestig dit.

Vorig buitenlands adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente en land)

4.

Verhuisdatum (DD/MM/JJJJ)

Gelieve uw persoonlijk Fiscaal Identificatienummer te vermelden.
Voor Belgische burgers is dit het rijksregisternummer.

5.

Gelieve uw huidige Lokale Belastingkantoor ("LBK") op te geven, dat wordt vermeld op uw belastingaangifte
en op www.MyMinfin.be en verantwoordelijk is voor uw persoonlijke taxatie.

Volledige naam en adres

6.

Gelieve te bevestigen dat u geen vaste inrichting ("VI") hebt in een land buiten het land waarin u fiscaal bent
gevestigd.5
Indien wel, gelieve dan het land te vermelden waarin u een VI hebt alsook de betrokken periode.
Ja, ik bevestig dit.

Land waar de VI is gevestigd en betrokken periode

Volgens Artikel 5, paragrafen (1) en (2) van het Conventiemodel van de OESO (versie uit 2017) betekent de term "vaste inrichting" "een vaste
vestiging van waaruit de activiteiten van een onderneming volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd" en omvat dit in het bijzonder "a) een locatie van het
management; b) een filiaal; c) een kantoor; d) een fabriek; e) een werkplaats en f) een mijn, een olie- of gasbron, een groeve of elke andere plaats waar
natuurlijke hulpbronnen worden ontgonnen”.
5

5

7.

Gelieve te bevestigen dat u geen lid bent van de directie of de raad van bestuur van de uitkerende
entiteit(en)/debiteur(en) van de inkomsten (dividenden en interesten, ontvangen op uw rekening(en) bij
BinckBank).
Indien wel, gelieve dan te specificeren in welke entiteit u een bestuursfunctie bekleedt en gedurende welke
periode.
Ja, ik bevestig dit.

Naam van de entiteit en periode

8.

Gelieve te bevestigen dat u de bronbelasting, aangerekend op de inkomsten op uw rekening(en) bij
BinckBank, die in aanmerking komt voor de diensten die worden verleend in het kader van deze
Overeenkomst voor Fiscale Diensten, niet hebt teruggevorderd of zult terugvorderen.
Ja, ik bevestig dit.

Als u dit niet bevestigt, gelieve ons dan een lijst te bezorgen met uw fiscale terugvorderingen uit het verleden per
land, per jaar en per rekening. Indien u zinnens bent om zelf een BBB-terugvordering in te dienen voor
inkomsten die u hebt ontvangen op uw rekening(en) bij BinckBank, gelieve dan de overeenstemmende rekening,
periode en land op te geven.
9.

Gelieve te bevestigen dat deze aanvraag geen betrekking heeft op inkomsten uit een nalatenschap 6
Ja, ik bevestig dit.

Bij een aanvraag in naam van iemand die is overleden of van een groep van erfgenamen, moet u ons ook de volgende informatie bezorgen: vooren achternaam van de overledene, laatste adres en dag van overlijden; voor- en achternaam van de personen die deel uitmaken van de successie
en hun aandeel in de nalatenschap.
6

6

Voor Rekeninghouder/Maat 2
Gelieve ons de volgende informatie te bezorgen:
Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 2: ____________________________________________________________
1.

Gelieve uw wettelijke woonplaats te vermelden.

Straat, huisnummer, postcode, gemeente en land

2.

Gelieve het land van uw fiscale woonplaats te vermelden.
Twijfelt u over uw fiscale woonplaats? http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_nl.htm

Land

3.

Gelieve te bevestigen dat het land waar u fiscaal bent gevestigd (adres zoals vermeld in de Volmacht) niet is
gewijzigd in de voorbije zes jaar. Indien dat wel het geval is, gelieve ons dan uw vorig adres en de
verhuisdatum te communiceren.
Ja, ik bevestig dit.

Vorig buitenlands adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente en land)

4.

Verhuisdatum (DD/MM/JJJJ)

Gelieve uw persoonlijk Fiscaal Identificatienummer te vermelden.
Voor Belgische burgers is dit het rijksregisternummer.

5.

Gelieve uw huidige Lokale Belastingkantoor ("LBK") op te geven, dat wordt vermeld op uw belastingaangifte
en op www.MyMinfin.be en verantwoordelijk is voor uw persoonlijke taxatie.

Volledige naam en adres

6.

Gelieve te bevestigen dat u geen vaste inrichting ("VI") hebt in een land buiten het land waarin u fiscaal bent
gevestigd.7
Indien wel, gelieve dan het land te vermelden waarin u een VI hebt alsook de betrokken periode.
Ja, ik bevestig dit.

Land waar de VI is gevestigd en betrokken periode

Volgens Artikel 5, paragrafen (1) en (2) van het Conventiemodel van de OESO (versie uit 2017) betekent de term "vaste inrichting" "een vaste
vestiging van waaruit de activiteiten van een onderneming volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd" en omvat dit in het bijzonder "a) een locatie van het
management; b) een filiaal; c) een kantoor; d) een fabriek; e) een werkplaats en f) een mijn, een olie- of gasbron, een groeve of elke andere plaats waar
natuurlijke hulpbronnen worden ontgonnen”.
7

7

7.

Gelieve te bevestigen dat u geen lid bent van de directie of de raad van bestuur van de uitkerende
entiteit(en)/debiteur(en) van de inkomsten (dividenden en interesten, ontvangen op uw rekening(en) bij
BinckBank).
Indien wel, gelieve dan te specificeren in welke entiteit u een bestuursfunctie bekleedt en gedurende welke
periode.
Ja, ik bevestig dit.

Naam van de entiteit en periode

8.

Gelieve te bevestigen dat u de bronbelasting, aangerekend op de inkomsten op uw rekening(en) bij
BinckBank, die in aanmerking komt voor de diensten die worden verleend in het kader van deze
Overeenkomst voor Fiscale Diensten, niet hebt teruggevorderd of zult terugvorderen.
Ja, ik bevestig dit.

Als u dit niet bevestigt, gelieve ons dan een lijst te bezorgen met uw fiscale terugvorderingen uit het verleden per
land, per jaar en per rekening. Indien u zinnens bent om zelf een BBB-terugvordering in te dienen voor
inkomsten die u hebt ontvangen op uw rekening(en) bij BinckBank, gelieve dan de overeenstemmende rekening,
periode en land op te geven.
9.

Gelieve te bevestigen dat deze aanvraag geen betrekking heeft op inkomsten uit een nalatenschap 8
Ja, ik bevestig dit.

Bij een aanvraag in naam van iemand die is overleden of van een groep van erfgenamen, moet u ons ook de volgende informatie bezorgen: vooren achternaam van de overledene, laatste adres en dag van overlijden; voor- en achternaam van de personen die deel uitmaken van de successie
en hun aandeel in de nalatenschap.
8

8

Voor Rekeninghouder/Maat 3
Gelieve ons de volgende informatie te bezorgen:
Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 3: ____________________________________________________________
1.

Gelieve uw wettelijke woonplaats te vermelden.

Straat, huisnummer, postcode, gemeente en land

2.

Gelieve het land van uw fiscale woonplaats te vermelden.
Twijfelt u over uw fiscale woonplaats? http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_nl.htm

Land

3.

Gelieve te bevestigen dat het land waar u fiscaal bent gevestigd (adres zoals vermeld in de Volmacht) niet is
gewijzigd in de voorbije zes jaar. Indien dat wel het geval is, gelieve ons dan uw vorig adres en de
verhuisdatum te communiceren.
Ja, ik bevestig dit.

Vorig buitenlands adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente en land)

4.

Verhuisdatum (DD/MM/JJJJ)

Gelieve uw persoonlijk Fiscaal Identificatienummer te vermelden.
Voor Belgische burgers is dit het rijksregisternummer.

5.

Gelieve uw huidige Lokale Belastingkantoor ("LBK") op te geven, dat wordt vermeld op uw belastingaangifte
en op www.MyMinfin.be en verantwoordelijk is voor uw persoonlijke taxatie.

Volledige naam en adres

6.

Gelieve te bevestigen dat u geen vaste inrichting ("VI") hebt in een land buiten het land waarin u fiscaal bent
gevestigd.9
Indien wel, gelieve dan het land te vermelden waarin u een VI hebt alsook de betrokken periode.
Ja, ik bevestig dit.

Land waar de VI is gevestigd en betrokken periode

Volgens Artikel 5, paragrafen (1) en (2) van het Conventiemodel van de OESO (versie uit 2017) betekent de term "vaste inrichting" "een vaste
vestiging van waaruit de activiteiten van een onderneming volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd" en omvat dit in het bijzonder "a) een locatie van het
management; b) een filiaal; c) een kantoor; d) een fabriek; e) een werkplaats en f) een mijn, een olie- of gasbron, een groeve of elke andere plaats waar
natuurlijke hulpbronnen worden ontgonnen”.
9

9

7.

Gelieve te bevestigen dat u geen lid bent van de directie of de raad van bestuur van de uitkerende
entiteit(en)/debiteur(en) van de inkomsten (dividenden en interesten, ontvangen op uw rekening(en) bij
BinckBank).
Indien wel, gelieve dan te specificeren in welke entiteit u een bestuursfunctie bekleedt en gedurende welke
periode.
Ja, ik bevestig dit.

Naam van de entiteit en periode

8.

Gelieve te bevestigen dat u de bronbelasting, aangerekend op de inkomsten op uw rekening(en) bij
BinckBank, die in aanmerking komt voor de diensten die worden verleend in het kader van deze
Overeenkomst voor Fiscale Diensten, niet hebt teruggevorderd of zult terugvorderen.
Ja, ik bevestig dit.

Als u dit niet bevestigt, gelieve ons dan een lijst te bezorgen met uw fiscale terugvorderingen uit het verleden per
land, per jaar en per rekening. Indien u zinnens bent om zelf een BBB-terugvordering in te dienen voor
inkomsten die u hebt ontvangen op uw rekening(en) bij BinckBank, gelieve dan de overeenstemmende rekening,
periode en land op te geven.
9.

Gelieve te bevestigen dat deze aanvraag geen betrekking heeft op inkomsten uit een nalatenschap 10
Ja, ik bevestig dit.

Bij een aanvraag in naam van iemand die is overleden of van een groep van erfgenamen, moet u ons ook de volgende informatie bezorgen:
voor- en achternaam van de overledene, laatste adres en dag van overlijden; voor- en achternaam van de personen die deel uitmaken van de
successie en hun aandeel in de nalatenschap.
10

10

Voor Rekeninghouder/Maat 4
Gelieve ons de volgende informatie te bezorgen:
Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 4: ____________________________________________________________
1.

Gelieve uw wettelijke woonplaats te vermelden.

Straat, huisnummer, postcode, gemeente en land

2.

Gelieve het land van uw fiscale woonplaats te vermelden.
Twijfelt u over uw fiscale woonplaats? http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_nl.htm

Land

3.

Gelieve te bevestigen dat het land waar u fiscaal bent gevestigd (adres zoals vermeld in de Volmacht) niet is
gewijzigd in de voorbije zes jaar. Indien dat wel het geval is, gelieve ons dan uw vorig adres en de
verhuisdatum te communiceren.
Ja, ik bevestig dit.

Vorig buitenlands adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente en land)

4.

Verhuisdatum (DD/MM/JJJJ)

Gelieve uw persoonlijk Fiscaal Identificatienummer te vermelden.
Voor Belgische burgers is dit het rijksregisternummer.

5.

Gelieve uw huidige Lokale Belastingkantoor ("LBK") op te geven, dat wordt vermeld op uw belastingaangifte
en op www.MyMinfin.be en verantwoordelijk is voor uw persoonlijke taxatie.

Volledige naam en adres

6.

Gelieve te bevestigen dat u geen vaste inrichting ("VI") hebt in een land buiten het land waarin u fiscaal bent
gevestigd.11
Indien wel, gelieve dan het land te vermelden waarin u een VI hebt alsook de betrokken periode.
Ja, ik bevestig dit.

Land waar de VI is gevestigd en betrokken periode

Volgens Artikel 5, paragrafen (1) en (2) van het Conventiemodel van de OESO (versie uit 2017) betekent de term "vaste inrichting" "een vaste
vestiging van waaruit de activiteiten van een onderneming volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd" en omvat dit in het bijzonder "a) een locatie van het
management; b) een filiaal; c) een kantoor; d) een fabriek; e) een werkplaats en f) een mijn, een olie- of gasbron, een groeve of elke andere plaats waar
natuurlijke hulpbronnen worden ontgonnen”.
11

11

7.

Gelieve te bevestigen dat u geen lid bent van de directie of de raad van bestuur van de uitkerende
entiteit(en)/debiteur(en) van de inkomsten (dividenden en interesten, ontvangen op uw rekening(en) bij
BinckBank).
Indien wel, gelieve dan te specificeren in welke entiteit u een bestuursfunctie bekleedt en gedurende welke
periode.
Ja, ik bevestig dit.

Naam van de entiteit en periode

8.

Gelieve te bevestigen dat u de bronbelasting, aangerekend op de inkomsten op uw rekening(en) bij
BinckBank, die in aanmerking komt voor de diensten die worden verleend in het kader van deze
Overeenkomst voor Fiscale Diensten, niet hebt teruggevorderd of zult terugvorderen.
Ja, ik bevestig dit.

Als u dit niet bevestigt, gelieve ons dan een lijst te bezorgen met uw fiscale terugvorderingen uit het verleden per
land, per jaar en per rekening. Indien u zinnens bent om zelf een BBB-terugvordering in te dienen voor
inkomsten die u hebt ontvangen op uw rekening(en) bij BinckBank, gelieve dan de overeenstemmende rekening,
periode en land op te geven.
9.

Gelieve te bevestigen dat deze aanvraag geen betrekking heeft op inkomsten uit een nalatenschap 12
Ja, ik bevestig dit.

Bij een aanvraag in naam van iemand die is overleden of van een groep van erfgenamen, moet u ons ook de volgende informatie bezorgen:
voor- en achternaam van de overledene, laatste adres en dag van overlijden; voor- en achternaam van de personen die deel uitmaken van de
successie en hun aandeel in de nalatenschap.
12

12

Voor Rekeninghouder/Maat 5
Gelieve ons de volgende informatie te bezorgen:
Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 5: ____________________________________________________________
1.

Gelieve uw wettelijke woonplaats te vermelden.

Straat, huisnummer, postcode, gemeente en land

2.

Gelieve het land van uw fiscale woonplaats te vermelden.
Twijfelt u over uw fiscale woonplaats? http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_nl.htm

Land

3.

Gelieve te bevestigen dat het land waar u fiscaal bent gevestigd (adres zoals vermeld in de Volmacht) niet is
gewijzigd in de voorbije zes jaar. Indien dat wel het geval is, gelieve ons dan uw vorig adres en de
verhuisdatum te communiceren.
Ja, ik bevestig dit.

Vorig buitenlands adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente en land)

4.

Verhuisdatum (DD/MM/JJJJ)

Gelieve uw persoonlijk Fiscaal Identificatienummer te vermelden.
Voor Belgische burgers is dit het rijksregisternummer.

5.

Gelieve uw huidige Lokale Belastingkantoor ("LBK") op te geven, dat wordt vermeld op uw belastingaangifte
en op www.MyMinfin.be en verantwoordelijk is voor uw persoonlijke taxatie.

Volledige naam en adres

6.

Gelieve te bevestigen dat u geen vaste inrichting ("VI") hebt in een land buiten het land waarin u fiscaal bent
gevestigd.13
Indien wel, gelieve dan het land te vermelden waarin u een VI hebt alsook de betrokken periode.
Ja, ik bevestig dit.

Land waar de VI is gevestigd en betrokken periode

Volgens Artikel 5, paragrafen (1) en (2) van het Conventiemodel van de OESO (versie uit 2017) betekent de term "vaste inrichting" "een vaste
vestiging van waaruit de activiteiten van een onderneming volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd" en omvat dit in het bijzonder "a) een locatie van het
management; b) een filiaal; c) een kantoor; d) een fabriek; e) een werkplaats en f) een mijn, een olie- of gasbron, een groeve of elke andere plaats waar
natuurlijke hulpbronnen worden ontgonnen”.
13

13

7.

Gelieve te bevestigen dat u geen lid bent van de directie of de raad van bestuur van de uitkerende
entiteit(en)/debiteur(en) van de inkomsten (dividenden en interesten, ontvangen op uw rekening(en) bij
BinckBank).
Indien wel, gelieve dan te specificeren in welke entiteit u een bestuursfunctie bekleedt en gedurende welke
periode.
Ja, ik bevestig dit.

Naam van de entiteit en periode

8.

Gelieve te bevestigen dat u de bronbelasting, aangerekend op de inkomsten op uw rekening(en) bij
BinckBank, die in aanmerking komt voor de diensten die worden verleend in het kader van deze
Overeenkomst voor Fiscale Diensten, niet hebt teruggevorderd of zult terugvorderen.
Ja, ik bevestig dit.

Als u dit niet bevestigt, gelieve ons dan een lijst te bezorgen met uw fiscale terugvorderingen uit het verleden per
land, per jaar en per rekening. Indien u zinnens bent om zelf een BBB-terugvordering in te dienen voor
inkomsten die u hebt ontvangen op uw rekening(en) bij BinckBank, gelieve dan de overeenstemmende rekening,
periode en land op te geven.
9.

Gelieve te bevestigen dat deze aanvraag geen betrekking heeft op inkomsten uit een nalatenschap 14
Ja, ik bevestig dit.

Bij een aanvraag in naam van iemand die is overleden of van een groep van erfgenamen, moet u ons ook de volgende informatie bezorgen:
voor- en achternaam van de overledene, laatste adres en dag van overlijden; voor- en achternaam van de personen die deel uitmaken van de
successie en hun aandeel in de nalatenschap.
14
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Voor Rekeninghouder/Maat 6
Gelieve ons de volgende informatie te bezorgen:
Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 6: ____________________________________________________________
1.

Gelieve uw wettelijke woonplaats te vermelden.

Straat, huisnummer, postcode, gemeente en land

2.

Gelieve het land van uw fiscale woonplaats te vermelden.
Twijfelt u over uw fiscale woonplaats? http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_nl.htm

Land

3.

Gelieve te bevestigen dat het land waar u fiscaal bent gevestigd (adres zoals vermeld in de Volmacht) niet is
gewijzigd in de voorbije zes jaar. Indien dat wel het geval is, gelieve ons dan uw vorig adres en de
verhuisdatum te communiceren.
Ja, ik bevestig dit.

Vorig buitenlands adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente en land)

4.

Verhuisdatum (DD/MM/JJJJ)

Gelieve uw persoonlijk Fiscaal Identificatienummer te vermelden.
Voor Belgische burgers is dit het rijksregisternummer.

5.

Gelieve uw huidige Lokale Belastingkantoor ("LBK") op te geven, dat wordt vermeld op uw belastingaangifte
en op www.MyMinfin.be en verantwoordelijk is voor uw persoonlijke taxatie.

Volledige naam en adres

6.

Gelieve te bevestigen dat u geen vaste inrichting ("VI") hebt in een land buiten het land waarin u fiscaal bent
gevestigd.15
Indien wel, gelieve dan het land te vermelden waarin u een VI hebt alsook de betrokken periode.
Ja, ik bevestig dit.

Land waar de VI is gevestigd en betrokken periode

Volgens Artikel 5, paragrafen (1) en (2) van het Conventiemodel van de OESO (versie uit 2017) betekent de term "vaste inrichting" "een vaste
vestiging van waaruit de activiteiten van een onderneming volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd" en omvat dit in het bijzonder "a) een locatie van het
management; b) een filiaal; c) een kantoor; d) een fabriek; e) een werkplaats en f) een mijn, een olie- of gasbron, een groeve of elke andere plaats waar
natuurlijke hulpbronnen worden ontgonnen”.
15
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7.

Gelieve te bevestigen dat u geen lid bent van de directie of de raad van bestuur van de uitkerende
entiteit(en)/debiteur(en) van de inkomsten (dividenden en interesten, ontvangen op uw rekening(en) bij
BinckBank).
Indien wel, gelieve dan te specificeren in welke entiteit u een bestuursfunctie bekleedt en gedurende welke
periode.
Ja, ik bevestig dit.

Naam van de entiteit en periode

8.

Gelieve te bevestigen dat u de bronbelasting, aangerekend op de inkomsten op uw rekening(en) bij
BinckBank, die in aanmerking komt voor de diensten die worden verleend in het kader van deze
Overeenkomst voor Fiscale Diensten, niet hebt teruggevorderd of zult terugvorderen.
Ja, ik bevestig dit.

Als u dit niet bevestigt, gelieve ons dan een lijst te bezorgen met uw fiscale terugvorderingen uit het verleden per
land, per jaar en per rekening. Indien u zinnens bent om zelf een BBB-terugvordering in te dienen voor
inkomsten die u hebt ontvangen op uw rekening(en) bij BinckBank, gelieve dan de overeenstemmende rekening,
periode en land op te geven.
9.

Gelieve te bevestigen dat deze aanvraag geen betrekking heeft op inkomsten uit een nalatenschap 16
Ja, ik bevestig dit.

Bij een aanvraag in naam van iemand die is overleden of van een groep van erfgenamen, moet u ons ook de volgende informatie bezorgen:
voor- en achternaam van de overledene, laatste adres en dag van overlijden; voor- en achternaam van de personen die deel uitmaken van de
successie en hun aandeel in de nalatenschap.
16
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Voor Rekeninghouder/Maat 7
Gelieve ons de volgende informatie te bezorgen:
Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 7: ____________________________________________________________
1.

Gelieve uw wettelijke woonplaats te vermelden.

Straat, huisnummer, postcode, gemeente en land

2.

Gelieve het land van uw fiscale woonplaats te vermelden.
Twijfelt u over uw fiscale woonplaats? http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_nl.htm

Land

3.

Gelieve te bevestigen dat het land waar u fiscaal bent gevestigd (adres zoals vermeld in de Volmacht) niet is
gewijzigd in de voorbije zes jaar. Indien dat wel het geval is, gelieve ons dan uw vorig adres en de
verhuisdatum te communiceren.
Ja, ik bevestig dit.

Vorig buitenlands adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente en land)

4.

Verhuisdatum (DD/MM/JJJJ)

Gelieve uw persoonlijk Fiscaal Identificatienummer te vermelden.
Voor Belgische burgers is dit het rijksregisternummer.

5.

Gelieve uw huidige Lokale Belastingkantoor ("LBK") op te geven, dat wordt vermeld op uw belastingaangifte
en op www.MyMinfin.be en verantwoordelijk is voor uw persoonlijke taxatie.

Volledige naam en adres

6.

Gelieve te bevestigen dat u geen vaste inrichting ("VI") hebt in een land buiten het land waarin u fiscaal bent
gevestigd.17
Indien wel, gelieve dan het land te vermelden waarin u een VI hebt alsook de betrokken periode.
Ja, ik bevestig dit.

Land waar de VI is gevestigd en betrokken periode

Volgens Artikel 5, paragrafen (1) en (2) van het Conventiemodel van de OESO (versie uit 2017) betekent de term "vaste inrichting" "een vaste
vestiging van waaruit de activiteiten van een onderneming volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd" en omvat dit in het bijzonder "a) een locatie van het
management; b) een filiaal; c) een kantoor; d) een fabriek; e) een werkplaats en f) een mijn, een olie- of gasbron, een groeve of elke andere plaats waar
natuurlijke hulpbronnen worden ontgonnen”.
17

17

7.

Gelieve te bevestigen dat u geen lid bent van de directie of de raad van bestuur van de uitkerende
entiteit(en)/debiteur(en) van de inkomsten (dividenden en interesten, ontvangen op uw rekening(en) bij
BinckBank).
Indien wel, gelieve dan te specificeren in welke entiteit u een bestuursfunctie bekleedt en gedurende welke
periode.
Ja, ik bevestig dit.

Naam van de entiteit en periode

8.

Gelieve te bevestigen dat u de bronbelasting, aangerekend op de inkomsten op uw rekening(en) bij
BinckBank, die in aanmerking komt voor de diensten die worden verleend in het kader van deze
Overeenkomst voor Fiscale Diensten, niet hebt teruggevorderd of zult terugvorderen.
Ja, ik bevestig dit.

Als u dit niet bevestigt, gelieve ons dan een lijst te bezorgen met uw fiscale terugvorderingen uit het verleden per
land, per jaar en per rekening. Indien u zinnens bent om zelf een BBB-terugvordering in te dienen voor
inkomsten die u hebt ontvangen op uw rekening(en) bij BinckBank, gelieve dan de overeenstemmende rekening,
periode en land op te geven.
9.

Gelieve te bevestigen dat deze aanvraag geen betrekking heeft op inkomsten uit een nalatenschap 18
Ja, ik bevestig dit.

Bij een aanvraag in naam van iemand die is overleden of van een groep van erfgenamen, moet u ons ook de volgende informatie bezorgen:
voor- en achternaam van de overledene, laatste adres en dag van overlijden; voor- en achternaam van de personen die deel uitmaken van de
successie en hun aandeel in de nalatenschap.
18
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Voor Rekeninghouder/Maat 8
Gelieve ons de volgende informatie te bezorgen:
Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 8: ____________________________________________________________
1.

Gelieve uw wettelijke woonplaats te vermelden.

Straat, huisnummer, postcode, gemeente en land

2.

Gelieve het land van uw fiscale woonplaats te vermelden.
Twijfelt u over uw fiscale woonplaats? http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_nl.htm

Land

3.

Gelieve te bevestigen dat het land waar u fiscaal bent gevestigd (adres zoals vermeld in de Volmacht) niet is
gewijzigd in de voorbije zes jaar. Indien dat wel het geval is, gelieve ons dan uw vorig adres en de
verhuisdatum te communiceren.
Ja, ik bevestig dit.

Vorig buitenlands adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente en land)

4.

Verhuisdatum (DD/MM/JJJJ)

Gelieve uw persoonlijk Fiscaal Identificatienummer te vermelden.
Voor Belgische burgers is dit het rijksregisternummer.

5.

Gelieve uw huidige Lokale Belastingkantoor ("LBK") op te geven, dat wordt vermeld op uw belastingaangifte
en op www.MyMinfin.be en verantwoordelijk is voor uw persoonlijke taxatie.

Volledige naam en adres

6.

Gelieve te bevestigen dat u geen vaste inrichting ("VI") hebt in een land buiten het land waarin u fiscaal bent
gevestigd.19
Indien wel, gelieve dan het land te vermelden waarin u een VI hebt alsook de betrokken periode.
Ja, ik bevestig dit.

Land waar de VI is gevestigd en betrokken periode

Volgens Artikel 5, paragrafen (1) en (2) van het Conventiemodel van de OESO (versie uit 2017) betekent de term "vaste inrichting" "een vaste
vestiging van waaruit de activiteiten van een onderneming volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd" en omvat dit in het bijzonder "a) een locatie van het
management; b) een filiaal; c) een kantoor; d) een fabriek; e) een werkplaats en f) een mijn, een olie- of gasbron, een groeve of elke andere plaats waar
natuurlijke hulpbronnen worden ontgonnen”.
19

19

7.

Gelieve te bevestigen dat u geen lid bent van de directie of de raad van bestuur van de uitkerende
entiteit(en)/debiteur(en) van de inkomsten (dividenden en interesten, ontvangen op uw rekening(en) bij
BinckBank).
Indien wel, gelieve dan te specificeren in welke entiteit u een bestuursfunctie bekleedt en gedurende welke
periode.
Ja, ik bevestig dit.

Naam van de entiteit en periode

8.

Gelieve te bevestigen dat u de bronbelasting, aangerekend op de inkomsten op uw rekening(en) bij
BinckBank, die in aanmerking komt voor de diensten die worden verleend in het kader van deze
Overeenkomst voor Fiscale Diensten, niet hebt teruggevorderd of zult terugvorderen.
Ja, ik bevestig dit.

Als u dit niet bevestigt, gelieve ons dan een lijst te bezorgen met uw fiscale terugvorderingen uit het verleden per
land, per jaar en per rekening. Indien u zinnens bent om zelf een BBB-terugvordering in te dienen voor
inkomsten die u hebt ontvangen op uw rekening(en) bij BinckBank, gelieve dan de overeenstemmende rekening,
periode en land op te geven.
9.

Gelieve te bevestigen dat deze aanvraag geen betrekking heeft op inkomsten uit een nalatenschap 20
Ja, ik bevestig dit.

Bij een aanvraag in naam van iemand die is overleden of van een groep van erfgenamen, moet u ons ook de volgende informatie bezorgen:
voor- en achternaam van de overledene, laatste adres en dag van overlijden; voor- en achternaam van de personen die deel uitmaken van de
successie en hun aandeel in de nalatenschap.
20
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Voor Rekeninghouder/Maat 9
Gelieve ons de volgende informatie te bezorgen:
Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 9: ____________________________________________________________
1.

Gelieve uw wettelijke woonplaats te vermelden.

Straat, huisnummer, postcode, gemeente en land

2.

Gelieve het land van uw fiscale woonplaats te vermelden.
Twijfelt u over uw fiscale woonplaats? http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_nl.htm

Land

3.

Gelieve te bevestigen dat het land waar u fiscaal bent gevestigd (adres zoals vermeld in de Volmacht) niet is
gewijzigd in de voorbije zes jaar. Indien dat wel het geval is, gelieve ons dan uw vorig adres en de
verhuisdatum te communiceren.
Ja, ik bevestig dit.

Vorig buitenlands adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente en land)

4.

Verhuisdatum (DD/MM/JJJJ)

Gelieve uw persoonlijk Fiscaal Identificatienummer te vermelden.
Voor Belgische burgers is dit het rijksregisternummer.

5.

Gelieve uw huidige Lokale Belastingkantoor ("LBK") op te geven, dat wordt vermeld op uw belastingaangifte
en op www.MyMinfin.be en verantwoordelijk is voor uw persoonlijke taxatie.

Volledige naam en adres

6.

Gelieve te bevestigen dat u geen vaste inrichting ("VI") hebt in een land buiten het land waarin u fiscaal bent
gevestigd.21
Indien wel, gelieve dan het land te vermelden waarin u een VI hebt alsook de betrokken periode.
Ja, ik bevestig dit.

Land waar de VI is gevestigd en betrokken periode

Volgens Artikel 5, paragrafen (1) en (2) van het Conventiemodel van de OESO (versie uit 2017) betekent de term "vaste inrichting" "een vaste
vestiging van waaruit de activiteiten van een onderneming volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd" en omvat dit in het bijzonder "a) een locatie van het
management; b) een filiaal; c) een kantoor; d) een fabriek; e) een werkplaats en f) een mijn, een olie- of gasbron, een groeve of elke andere plaats waar
natuurlijke hulpbronnen worden ontgonnen”.
21

21

7.

Gelieve te bevestigen dat u geen lid bent van de directie of de raad van bestuur van de uitkerende
entiteit(en)/debiteur(en) van de inkomsten (dividenden en interesten, ontvangen op uw rekening(en) bij
BinckBank).
Indien wel, gelieve dan te specificeren in welke entiteit u een bestuursfunctie bekleedt en gedurende welke
periode.
Ja, ik bevestig dit.

Naam van de entiteit en periode

8.

Gelieve te bevestigen dat u de bronbelasting, aangerekend op de inkomsten op uw rekening(en) bij
BinckBank, die in aanmerking komt voor de diensten die worden verleend in het kader van deze
Overeenkomst voor Fiscale Diensten, niet hebt teruggevorderd of zult terugvorderen.
Ja, ik bevestig dit.

Als u dit niet bevestigt, gelieve ons dan een lijst te bezorgen met uw fiscale terugvorderingen uit het verleden per
land, per jaar en per rekening. Indien u zinnens bent om zelf een BBB-terugvordering in te dienen voor
inkomsten die u hebt ontvangen op uw rekening(en) bij BinckBank, gelieve dan de overeenstemmende rekening,
periode en land op te geven.
9.

Gelieve te bevestigen dat deze aanvraag geen betrekking heeft op inkomsten uit een nalatenschap 22
Ja, ik bevestig dit.

Bij een aanvraag in naam van iemand die is overleden of van een groep van erfgenamen, moet u ons ook de volgende informatie bezorgen:
voor- en achternaam van de overledene, laatste adres en dag van overlijden; voor- en achternaam van de personen die deel uitmaken van de
successie en hun aandeel in de nalatenschap.
22
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Voor Rekeninghouder/Maat 10
Gelieve ons de volgende informatie te bezorgen:
Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 10: ___________________________________________________________
1.

Gelieve uw wettelijke woonplaats te vermelden.

Straat, huisnummer, postcode, gemeente en land

2.

Gelieve het land van uw fiscale woonplaats te vermelden.
Twijfelt u over uw fiscale woonplaats? http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_nl.htm

Land

3.

Gelieve te bevestigen dat het land waar u fiscaal bent gevestigd (adres zoals vermeld in de Volmacht) niet is
gewijzigd in de voorbije zes jaar. Indien dat wel het geval is, gelieve ons dan uw vorig adres en de
verhuisdatum te communiceren.
Ja, ik bevestig dit.

Vorig buitenlands adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente en land)

4.

Verhuisdatum (DD/MM/JJJJ)

Gelieve uw persoonlijk Fiscaal Identificatienummer te vermelden.
Voor Belgische burgers is dit het rijksregisternummer.

5.

Gelieve uw huidige Lokale Belastingkantoor ("LBK") op te geven, dat wordt vermeld op uw belastingaangifte
en op www.MyMinfin.be en verantwoordelijk is voor uw persoonlijke taxatie.

Volledige naam en adres

6.

Gelieve te bevestigen dat u geen vaste inrichting ("VI") hebt in een land buiten het land waarin u fiscaal bent
gevestigd.23
Indien wel, gelieve dan het land te vermelden waarin u een VI hebt alsook de betrokken periode.
Ja, ik bevestig dit.

Land waar de VI is gevestigd en betrokken periode

Volgens Artikel 5, paragrafen (1) en (2) van het Conventiemodel van de OESO (versie uit 2017) betekent de term "vaste inrichting" "een vaste
vestiging van waaruit de activiteiten van een onderneming volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd" en omvat dit in het bijzonder "a) een locatie van het
management; b) een filiaal; c) een kantoor; d) een fabriek; e) een werkplaats en f) een mijn, een olie- of gasbron, een groeve of elke andere plaats waar
natuurlijke hulpbronnen worden ontgonnen”.
23

23

7.

Gelieve te bevestigen dat u geen lid bent van de directie of de raad van bestuur van de uitkerende
entiteit(en)/debiteur(en) van de inkomsten (dividenden en interesten, ontvangen op uw rekening(en) bij
BinckBank).
Indien wel, gelieve dan te specificeren in welke entiteit u een bestuursfunctie bekleedt en gedurende welke
periode.
Ja, ik bevestig dit.

Naam van de entiteit en periode

8.

Gelieve te bevestigen dat u de bronbelasting, aangerekend op de inkomsten op uw rekening(en) bij
BinckBank, die in aanmerking komt voor de diensten die worden verleend in het kader van deze
Overeenkomst voor Fiscale Diensten, niet hebt teruggevorderd of zult terugvorderen.
Ja, ik bevestig dit.

Als u dit niet bevestigt, gelieve ons dan een lijst te bezorgen met uw fiscale terugvorderingen uit het verleden per
land, per jaar en per rekening. Indien u zinnens bent om zelf een BBB-terugvordering in te dienen voor
inkomsten die u hebt ontvangen op uw rekening(en) bij BinckBank, gelieve dan de overeenstemmende rekening,
periode en land op te geven.
9.

Gelieve te bevestigen dat deze aanvraag geen betrekking heeft op inkomsten uit een nalatenschap 24
Ja, ik bevestig dit.

Bij een aanvraag in naam van iemand die is overleden of van een groep van erfgenamen, moet u ons ook de volgende informatie bezorgen:
voor- en achternaam van de overledene, laatste adres en dag van overlijden; voor- en achternaam van de personen die deel uitmaken van de
successie en hun aandeel in de nalatenschap.
24

24

2. Beschrijving van de diensten
2.1

De Klant heeft in het verleden en kan in de toekomst inkomsten ontvangen die onderworpen

waren of zullen zijn aan buitenlandse bronbelasting ("BBB") die wordt aangerekend op dividenden
en/of interesten, uitgekeerd door ondernemingen die gevestigd zijn in de respectievelijke Landen van
Investering. Het percentage van de aangerekende BBB varieert van land tot land en is afhankelijk van
de lokale wet- en regelgeving. Naargelang de omstandigheden kan de aangerekende BBB worden
terugbetaald krachtens de toepasselijke dubbelbelastingverdragen, afgesloten tussen het land waar
de Klant fiscaal verblijft en het Land van Investering.
BinckBank zal (een deel van) deze BBB, die werd aangerekend op de dividenden en/of interesten die
de Klant heeft ontvangen, terugvorderen in naam en voor rekening van de Klant, en dit volgens deze
overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor fiscale diensten 25 (de "Algemene Voorwaarden"),
die samen één overeenkomst vormen (de "Overeenkomst voor Fiscale Diensten"), de Volmacht en de
toepasselijke dubbelbelastingverdragen.
De Overeenkomst voor Fiscale Diensten heeft enkel betrekking op de rekening(en) waarvoor de Klant
een geldige Volmacht heeft verstrekt aan BinckBank. De Klant dient BinckBank een afzonderlijke
Volmacht te verstrekken per aangehouden rekening waarop de Fiscale Diensten dienen te worden
verleend. In het geval van een rekening op naam van een maatschap moet elke Klant/maat een
afzonderlijke Volmacht, per rekening, aan BinckBank verstrekken.
2.2

De BBB-terugvorderingen zullen éénmaal per jaar worden ingediend in naam en voor

rekening van de Klant, op voorwaarde dat het terugvorderbare bedrag per formulier hoger is dan de
kost, zoals bepaald in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, en een minimaal resterend bedrag
voor de Klant van EUR 5.00. De Fiscale Terugvordering zal ingediend worden per Klant/maat. De
kosten en het minimaal resterend bedrag zullen bijgevolg ook individueel van toepassing zijn per
Klant/maat.
2.3

BinckBank zal de terugvorderingen indienen in de Landen van Investering, gedetailleerd in

artikel 3.4 van de Algemene Voorwaarden.

3. Definities
De begrippen die in de Overeenkomst voor Fiscale Diensten met een hoofdletter geschreven
worden, hebben de betekenis die eraan wordt verleend in de Algemene Voorwaarden, tenzij anders
gespecificeerd.

25

De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar in het Documentencenter via www.binck.be/documentencenter.

25

4. Vergoeding
De kosten van de Fiscale Diensten bestaan uit de vergoedingen van BinckBank en eventuele derden
die BinckBank bijstaan bij de Fiscale Terugvordering. De toepasselijke kosten en vergoedingen
worden vastgelegd in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

5. Deelname
5.1
a.

De Klant kan de Overeenkomst voor Fiscale Diensten aangaan:
Door de Volmacht en de Overeenkomst voor Fiscale Diensten, correct ingevuld en ondertekend
door de gerechtigde persoon, terug te sturen naar BinckBank op het volgende adres:
BinckBank N.V. Bijkantoor België
T.a.v. Afdeling Klantenadministratie
Italiëlei 124, bus 101
2000 Antwerpen
België

b. Door de Volmacht en de Overeenkomst voor Fiscale Diensten, correct ingevuld en ondertekend
door de gerechtigde persoon, terug te sturen naar BinckBank op het volgende e-mailadres:
administratie@binck.be.
5.2

De ondertekende documenten moeten uiterlijk op de datum die door BinckBank aan de

Klant wordt gecommuniceerd, door BinckBank ontvangen worden. Indien deze termijn is verstreken,
kan BinckBank niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele Terugbetalingen die onmogelijk
zouden worden omwille van Verjaring in de respectievelijke Landen van Investering.

6. Ondertekening en acceptatie
6.1

Door ondertekening van deze Overeenkomst voor Fiscale Diensten, verklaart de Klant zich

akkoord met de Algemene Voorwaarden en stelt hij BinckBank aan om de Fiscale Diensten te
verlenen, op voorwaarde van de acceptatie van de Overeenkomst voor Fiscale Diensten door
BinckBank. De Klant erkent hierbij dat hij de Algemene Voorwaarden heeft ontvangen, gelezen,
begrepen en aanvaard.
6.2

De uitvoering van de Fiscale Diensten is afhankelijk van de ontvangst en acceptatie door

BinckBank van de correct ingevulde en door de Klant ondertekende Overeenkomst voor Fiscale
Diensten. De Overeenkomst voor Fiscale Diensten zal in werking treden op de dag van de acceptatie
door BinckBank (de "Aanvangsdatum") en zal van kracht blijven tot de beëindiging ervan
overeenkomstig artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.
6.3

De uitvoering van de Fiscale Diensten is afhankelijk van de tijdige bezorging van specifieke

gegevens, informatie, stukken en documenten door de Klant aan BinckBank. De Klant zal zich hierbij
houden aan de door BinckBank vooropgestelde termijnen. BinckBank kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor Terugvorderingen die zouden verloren gaan omwille van de niet-tijdige, onvolledige of
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niet-correcte voorziening van deze specifieke gegevens, informatie, stukken en documenten door de
Klant.

7. Verwerking van Persoonsgegevens
7.1

BinckBank zal de persoonsgegevens, verstrekt in de Overeenkomst voor Fiscale Diensten, en

andere relevante persoonsgegevens van de Klant(en) verwerken voor de doeleinden van de Fiscale
Diensten en kan persoonsgegevens daartoe delen met de bevoegde fiscale overheden,
bewaarnemers en fiscale adviseurs. BinckBank heeft een Privacy Verklaring opgesteld waarin alle
nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens
wordt opgenomen. De meest recente versie van de Privacy Verklaring is steeds beschikbaar op de
website (www.binck.be).
7.2

De persoonlijke informatie die wordt gevraagd in deze Overeenkomst voor Fiscale Diensten

en de verwerking van de relevante persoonsgegevens door BinckBank zijn noodzakelijk om de
aanvragen voor Terugbetalingen in de respectievelijke Landen van Investering te vervolledigen en om
de Fiscale Diensten uit te kunnen voeren.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De Overeenkomst voor Fiscale Diensten is onderworpen aan het Belgisch recht.
Geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot de Overeenkomst voor Fiscale Diensten
en die niet in onderlinge overeenstemming kunnen worden geregeld, zullen onder de exclusieve
rechtsbevoegdheid vallen van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
behoudens andersluidende wettelijke of conventionele bepaling.

9. Klachten
De Klant dient alle klachten met betrekking tot de Fiscale Diensten aan BinckBank te melden via het
beveiligd deel van de Website (www.binck.be) of schriftelijk ter attentie van de Klantenservice van
BinckBank (Italiëlei 124, bus 101, 2000 Antwerpen).
Als de Klant meent dat BinckBank geen bevredigende oplossing heeft aangereikt voor zijn klacht, kan
hij zich wenden tot Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin, North Gate II,
Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel, www.ombudsfin.be, ombudsman@ombudsfin.be, tel
02/545 77 70, fax 02/545 77 79).
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Belangrijk

Vergeet niet om ook de toepasselijke Volmacht in te vullen en te ondertekenen per rekening die
zal worden opgenomen in de Fiscale Diensten.
Op basis van de artikelen 4 en 5 van de Algemene Voorwaarden moet de Klant BinckBank op de
hoogte brengen van relevante veranderingen in zijn persoonlijke omstandigheden, waaronder een
wijziging van zijn verblijfplaats en/of van zijn lokaal belastingkantoor (zowel binnen één land als van
het ene land naar het andere). BinckBank zal niet in staat zijn de volledige Fiscale Diensten te
leveren indien BinckBank niet op de hoogte is van de huidige verblijfplaats en het lokaal
belastingkantoor van de Klant.
Op basis van artikel 3.1 van de Algemene Voorwaarden moet de Klant aan BinckBank alle
documenten en correspondentie bezorgen die de Klant rechtstreeks heeft ontvangen vanwege
een fiscale overheid en/of een Bewaarnemer. BinckBank zal niet in staat zijn de volledige Fiscale
Diensten te leveren indien BinckBank niet in het bezit is van die documenten en die
correspondentie.

Door deze Overeenkomst voor Fiscale Diensten te ondertekenen, erkent de Klant dat hij de
Overeenkomst voor Fiscale Diensten, waartoe de Algemene Voorwaarden behoren, heeft ontvangen,
gelezen, begrepen en aanvaard.
Opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn, waarvan iedere partij erkent een exemplaar
ontvangen te hebben.
Plaats _________________________________________

Datum _________________________________________

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 1: ____________________________________________________________
Handtekening:

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 2: ____________________________________________________________
Handtekening:

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 3: ____________________________________________________________
Handtekening:
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Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 4: ____________________________________________________________
Handtekening:

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 5: ____________________________________________________________
Handtekening:

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 6: ____________________________________________________________
Handtekening:

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 7: ____________________________________________________________
Handtekening:

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 8: ____________________________________________________________
Handtekening:

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 9: ____________________________________________________________
Handtekening:

Naam en voornaam Rekeninghouder/Maat 10: ___________________________________________________________
Handtekening:
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