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Annex 3.1 
 

IDENTIFICATIE ATTEST 
X/N Vereffeningsstelsel - Vrijgestelde Rekening 

 

Attest opgesteld bij toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de 
inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de 
wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten. 
 
Bij de opening van een vrijgestelde rekening dient de houder aan de instelling die de rekeningen 

bijhoudt een attest af te leveren dat toelaat de houder of de verkrijgers van de inkomsten te identificeren 
en vast te stellen dat deze behoren tot één van de categorieën van personen die aanspraak kunnen 

maken op vrijstelling van roerende voorheffing. 

 

Dit attest wordt bewaard door de instelling die de rekeningen bijhoudt en ter beschikking gehouden van 

de Administratie der directe belastingen. De instellingen die rekeningen bijhouden die gevestigd zijn in 

het buitenland, overhandigen deze attesten hetzij aan de NBB-SSS, hetzij aan hun Belgische 

Participant, die ze ter beschikking houden van de Administratie. 
 

De houder van een vrijgestelde rekening licht onmiddellijk de instelling die de rekeningen bijhoudt in 

over elke wijziging aan de gegevens opgenomen in het attest. De instellingen die rekeningen bijhouden 

die gevestigd zijn in het buitenland, delen deze wijzigingen onmiddellijk mede aan de NBB-SSS of de 

Belgische Participant. 

 

De ondergetekende(n)1  ................................................................................................ 
  ................................................................................................  

handelend voor rekening van2  ................................................................................................ 

  ................................................................................................  

adres of hoofdzetel  ................................................................................................ 
  ................................................................................................ 

  ................................................................................................  

 

 
1 Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de aangever of van zijn gevolmachtigden. 
2 Juiste benaming - enkel voor rechtspersonen. 
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1) verkla(art)(ren) dat deze behoort tot één van de hieronder vermelde categorieën3 van 

belastingplichtigen4 

 
 1° de binnenlandse vennootschappen, bedoeld in artikel 2, § 2, 2° van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992; 

 2° onverminderd de toepassing van artikel 262, 1° en 5° van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, de instellingen, verenigingen of vennootschappen, bedoeld in 

artikel 2, § 3 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 

verzekeringsondernemingen, andere dan deze bedoeld onder 1 ° en 3°; 

 3° de parastatale instellingen voor sociale zekerheid of ermede gelijkgestelde instellingen 

bedoeld in artikel 105, 2° KB/WIB 92; 
 4° de spaarders niet-inwoners bedoeld in artikel 105, 5° van hetzelfde besluit; 

 5° de beleggingsfondsen bedoeld in artikel 115 van hetzelfde besluit; 

 6° de belastingplichtigen bedoeld in artikel 227, 2° van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 die de inkomstgevende kapitalen hebben aangewend voor de 

uitoefening van hun beroepswerkzaamheid in België en onderworpen zijn aan de belasting van 

de niet-inwoners overeenkomstig artikel 233 van hetzelfde Wetboek; 

 7° de Belgische Staat, voor zijn beleggingen die van de roerende voorheffing zijn vrijgesteld 
overeenkomstig artikel 265 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992; 

 8° de instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht die een onverdeeld 

vermogen zijn dat een beheersvennootschap beheert voor rekening van de Participants, 

wanneer hun rechten van deelneming niet openbaar in België worden uitgegeven en niet in 

België worden verhandeld; 

 9° de binnenlandse vennootschappen, die niet bedoeld worden in 1 °, waarvan de activiteit 

uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat in het verlenen van kredieten en leningen; 

 10° uitsluitend wat betreft de inkomsten van de effecten bedoeld in artikel 2, § 1, 1 ° en 2°, de 
Gemeenschappen, de Gewesten, de Gemeenschapscommissies, de Provincies, de 

Gemeenten en de Gemeenschapscommissies alsmede de openbare instellingen of instellingen 

van openbaar nut of de instellingen andere dan die bedoeld in 3°, die afhangen van of 

gesubsidieerd worden door de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de 

Gemeenschapscommissies en die, voor de toepassing van de Verordening nr. 3605/93 van de 

Europese Gemeenschap van 22 november 1993 betreffende de toepassing van het aan het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de 

procedure bij buitensporige tekorten, deel uitmaken van de overheden in de zin van het 
Europees Stelsel van Economische Rekeningen (ESER). 

 
3 Categorieën bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 mei1994. 
4 Selecteer wat van toepassing is. 
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 11° toe te voegen in geval van uitbreiding van artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 mei 

1994 tot andere categorieën van beleggers. 

 

2) bevestig(t)(en) dat de effecten die op een vrijgestelde rekening zullen worden geboekt uitsluitend 

in eigendom of vruchtgebruik toebehoren aan de houder van de rekening ofwel dat de houder uitsluitend 

zal handelen voor rekening van personen die behoren tot één van de onder punt l vermelde categorieën 

van belastingplichtigen; 

 
3) verbind(t)(en) zich ertoe de instelling die de rekening bijhoudt onmiddellijk in kennis te stellen van 

elke wijziging die de juistheid van dit attest zou kunnen beïnvloeden5; 

 

4) machtig(t)(en) de instelling die de rekening bijhoudt en de schuldenaar van de inkomsten ertoe de 

voorschriften na te leven waaraan de verzaking van de inning der roerende voorheffing onderworpen 
is, inzonderheid wat betreft de mededeling aan de Administratie der directe belastingen van de 

hierboven vermelde inlichtingen en van die welke verband houden met de verkregen inkomsten. 

 

Opgemaakt te ........................................................ , op ......................................................................  

Handtekening(en) 

 

 

 
 

VAK BESTEMD VOOR DE INSTELLING DIE REKENINGEN BIJHOUDT 
Benaming van de instelling die rekeningen 

bijhoudt: 

 

BIC11 van de Participant:  

Effectenrekening geopend op naam van de 

aanvrager: 

 

 

 
5 De instelling die rekeningen bijhoudt die niet gevestigd is in België, overhandigt het attest en de inlichtingen aan 
de NBB-SSS of aan de Belgische Participant via wie zij deelneemt in de NBB-SSS. 
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