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Deze eigen verklaring is in overeenstemming met de communautaire grondrechten en in het bijzonder de in het handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vastgelegde beginselen, met name inzake het recht op bescherming van persoonsgegevens.

1) Eén eigen verklaring per rekeninghouder.

2) Indien u meerdere rekeningen hebt, is één eigen verklaring voldoende.

3)  Indien u een band hebt met de Verenigde Staten van Amerika (Amerikaans staatsburgerschap, Amerikaanse greencard, adres in de Verenigde 
Staten van Amerika enz.) en die band nog niet eerder bij de bank werd gemeld, dient u contact op te nemen met uw adviseur.

4)  Het betreft het nummer waaronder u bekendstaat bij de fiscus van de lidstaat van uw verblijf, indien die instantie een dergelijk nummer afgeeft. 
In Luxemburg bijvoorbeeld is dit het Numéro d’immatriculation à la sécurité sociale, dat bestaat uit 13 cijfers, in België het rijksregisternummer, 
dat bestaat uit 11 cijfers en wordt toegekend aan een natuurlijke persoon wanneer deze wordt ingeschreven in het Rijksregister, en in Duitsland 
het steuerliche Identifikationsnummer, dat bestaat uit 11 cijfers.

5) Persoonsgegevens (naam, voornaam, adres enz.) en financiële gegevens (rekeningsaldo, inkomsten en bruto-opbrengsten van verkoop).

VUL DE VELDEN IN OF VINK EEN OF MEER TOEPASSELIJKE VAKJES AAN

Rekeningnummer 2

Naam 

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Geboorteplaats

  Huidige fiscale woonplaats 3

Straat

Postnummer

Plaats

Land

  Fiscaal identificatienummer in de lidstaat van uw verblijf 4

 Fiscaal identificatienummer

 De lidstaat van uw verblijf geeft geen fiscaal identificatienummer af.

  Andere huidige fiscale woonplaats(en)

  Door dit document te ondertekenen, bevestig ik dat ik geen fiscaal woonadres heb in een ander land dan 
hetwelk hierboven vermeld staat.

  Ik verklaar dat ik afgezien van de hierboven vermelde lidstaat van mijn verblijf ook een fiscaal woonadres heb in 
het volgende land of de volgende landen: 

Land

Fiscaal identificatienummer in 
het betrokken land

 Dit land geeft geen fiscaal identificatienummer af.

Land

Fiscaal identificatienummer in 
het betrokken land

 Dit land geeft geen fiscaal identificatienummer af.

  Informatie over uitgewisselde gegevens

Ik verbind mij ertoe elke wijziging in mijn situatie die de hierboven vermelde informatie onjuist maakt zo snel 
mogelijk en in ieder geval binnen 90 dagen mee te delen aan mijn adviseur.

(N.B.: de onderstaande paragraaf geldt niet voor fiscale inwoners van Luxemburg.) 
Ik verklaar begrepen te hebben dat Banque de Luxembourg (hierna de “Bank”) jaarlijks op vertrouwelijke 
en veilige wijze informatie 5 over mijn rekeningen doorgeeft aan de Luxemburgse fiscus, die die informatie 
op zijn beurt doorgeeft aan de belastingdienst van de lidsta(a)t(en) van mijn verblijf, voor zover dat in de 
Luxemburgse wetgeving voorzien is. Daarbij heb ik een recht op informatie, wat betekent dat ik op verzoek 
nadere informatie kan krijgen over de uitgewisselde gegevens.
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  Naleving van fiscale verplichtingen

Ik bevestig dan ook dat ik volledig voldoe aan de fiscale verplichtingen van het rechtsgebied van mijn 
woonplaats en ieder ander rechtsgebied dat aanspraak zou kunnen maken op een bevoegdheid tot fiscale 
heffing op mijn vermogen en/of inkomsten/winsten die ik aanhoud of gerealiseerd heb, ongeacht of het 
voorgaande jaren of het huidige jaar betreft. Ik verbind me er eveneens toe de fiscale verplichtingen in de 
toekomst te blijven naleven.

  Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Ik verklaar ermee in te stemmen dat de met behulp van dit document verzamelde gegevens op elk willekeurig 
medium kunnen worden opgeslagen en door de Bank in een computerbestand worden geregistreerd en 
verwerkt ter uitvoering van de contracten en diensten van de Bank, alsook om de wettelijke verplichtingen 
van de Bank na te komen, met name ten aanzien van de wetgeving inzake de bestrijding van witwaspraktijken 
en de financiering van terrorisme en de toepasselijke fiscale wetgeving, zoals de Europese richtlijn 
betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, de wet van 18 december 
2015 inzake de automatische uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen op fiscaal gebied, de 
gemeenschappelijke rapporteringsnorm (‘Common Reporting Standard’) van de OESO en de FATCA-wet. In dat 
kader ben ik mij ervan bewust en stem ik ermee in dat de Bank genoodzaakt kan zijn de authenticiteit van 
de verstrekte gegevens te controleren en deze door te geven aan de overheid en de bevoegde rechterlijke 
instanties.

Ik geef de Bank toestemming mijn Persoonsgegevens bij te houden zolang dit nodig is om de doelstellingen 
van de Bank te behalen en aan de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van de Bank te voldoen.

Ik verklaar kennis te hebben genomen van het feit dat mijn persoonsgegevens zullen worden verwerkt 
volgens de in dit document en in de Algemene Voorwaarden van de Bank omschreven bepalingen en ga daar 
uitdrukkelijk mee akkoord. Ik ben op de hoogte gebracht van het feit dat ik beschik over het recht op inzage, 
rechtzetting, verwijdering, overdracht en beperking van mijn persoonsgegevens en het recht op verzet tegen 
verwerking ervan.

Opgemaakt te                    , op             

  Rekeninghouder 

Naam 
Handtekening van de Rekeninghouder:

Naam echtgeno(o)t(e)

Voorna(a)m(en)
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