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ZELF CERTIFICATIE VOOR NATUURLIJKE PERSONEN 

I - IDENTIFICATIE 

Achternaam: ____________________________________________________ 

Voornaam: ____________________________________________________ 

Hoofdverblijfplaats 

Straat en Huisnummer: ________________________________________ _________ 

Postcode: _____________ 

Stad:  ________________________________________ 

Land:  ________________________________________ 

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ): ____/____/________ 

Geboortestad en geboorteland: ___________________ _____________________ 

II – FISCALE WOONPLAATS 

Mijn fiscale woonplaats is enkel in België (en niet elders), ik ben geen Amerikaans staatsburger 
(US Citizen) en/of Amerikaans inwoner (US Resident), indien JA gelieve het vakje aan te kruisen 
door te gaan naar sectie III. 

Indien NEE, gelieve in de onderstaande tabel alle landen aan te geven waar u geacht wordt 
fiscaal inwoner te zijn, inclusief het "FIN" (fiscaal identificatienummer) = TIN (Taxpayer 
Identication Numbers). 

 FISCALE WOONPLAATS  TIN 

 _____________________________ ______________________________ 

 _____________________________ ______________________________ 

 _____________________________ ______________________________ 
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Indien er u (nog) geen fiscaal identificatienummer is toegewezen, terwijl het land van de fiscale woonplaats dit 
normaal wel aflevert, gelieve dan de reden te vermelden. Wij verzoeken u het call center te contacteren, indien 
u dit nog niet met hen besproken heeft. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Bent u een Amerikaans persoon (staatsburger of inwoner van de Verenigde Staten)? 

JA

NEE

Indien Ja, gelieve ons het document W-9 van de IRS 
(Internal Revenue Service) per post op te sturen 
naar het adres Santander Consumer 
Finance, bijkantoor in België, Guldensporenpark 
81, 9820 Merelbeke. 

III – PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID 

Santander Consumer Finance, bijkantoor in België en/of zijn databeheerder kunnen uw persoonsgegevens 
verzamelen, verwerken en samen met de informatie over uw rekeningen rapporteren aan de Belgisch fiscale 
administratie of elke andere bevoegde Belgische autoriteit. De Belgische autoriteiten kunnen deze informatie ter 
beschikking stellen aan het land of landen waar u fiscaal inwoner bent. Santander Consumer Finance, bijkantoor 
in België mag dit uitsluitend doen om aan haar verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit de fiscale 
overeenkomsten ter uitwisseling van financiële informatie afgesloten door de Belgische autoriteiten en de hierbij 
aansluitende nationale en internationale regelgeving.  
Indien u ons de gevraagde informatie niet kan bezorgen, met uitzondering van het FIN-nummer afgeleverd door 
landen die niet aan de uitwisselingsverplichting zijn onderworpen op de datum van vandaag, kan dit tot gevolg 
hebben dat Santander Consumer Finance, bijkantoor in België uw aanvraag niet kan verwerken. In 
overeenstemming met VERORDENING (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevensheeft u het recht van toegang, verbetering, verzet en 
verwijdering. Dit kan u uitoefenen via een schriftelijke brief aan onze hoofdzetel of ons contactcentrum. 

IV – AKKOORDVERKLARING 

Ik verklaar uitdrukkelijk dat de informatie ingevuld op dit document naar eer en geweten volledig, correct en 
waarheidsgetrouw is ingevuld. Ik erken en ga akkoord met de verzameling, verwerking en de rapportering van 
mijn persoonlijke gegevens, inclusief het FIN-nummer uitgevaardigd door landen onderworpen aan de 
uitwisselingsverplichting op de datum van vandaag, en de informatie over mijn rekeningen in het kader van de 
doeleinden vermeld hierboven in sectie III.  
Ik bevestig een nieuwe Zelf Certificatie te bezorgen binnen de 90 dagen aan Santander Consumer Finance, 
bijkantoor in België wanneer bovenstaande gegevens niet langer correct zijn.  

DATUM : ____/____/________ 

Naam van de rekening houder:    _____________________________________________ 

Handtekening: 
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