
Non-profit Organization
Belgische VZW’s worden steeds aanzien als Non-profit Organization. 
Buitenlandse non-profit Organizations zijn niet-financiële instellingen 
die aan onderstaande voorwaarden voldoen. 
• De entiteit is opgericht in het rechtsgebied waarvan ze inwoner is 

en wordt daar uitsluitend voor godsdienstige, liefdadige, weten-
schappelijke, artistieke, culturele, sportieve of educatieve doeleinden 
geëxploiteerd; of zij is opgericht in het rechtsgebied waarvan ze 
inwoner is en wordt daar geëxploiteerd als een beroepsfederatie, een 
werkgeversorganisatie, een kamer van koophandel, een vakbond, 
een land-of tuinbouworganisatie, een burgerorganisatie of een orga-
nisatie waarvan het enige doel de bevordering van het maatschappe-
lijk welzijn is.

• De entiteit is vrijgesteld van inkomstenbelasting in het rechtsgebied 
waarvan ze inwoner is.

• De entiteit heeft geen aandeelhouders of leden die als eigenaar 
of rechthebbende aanspraak kunnen maken op haar inkomsten of 
activa.

• De van toepassing zijnde wetgeving van het rechtsgebied waarvan 
de entiteit inwoner is of de oprichtingsdocumenten van de entiteit, 
laten niet toe dat er inkomsten of activa van de entiteit worden 
verdeeld aan of gebruikt ten behoeve van een privépersoon of een 
niet-liefdadige entiteit op een andere wijze dan in het kader van de 
liefdadige activiteiten van de entiteit, of ter betaling van een rede-
lijke vergoeding voor door de entiteit verleende diensten of ter beta-
ling, tegen de marktprijs, van door de entiteit verworven goederen.

• De van toepassing zijnde wetgeving van het rechtsgebied waar-
van de entiteit inwoner is of de oprichtingsdocumenten van de 
entiteit vereisen dat, bij liquidatie of ontbinding van de entiteit, al 
haar activa worden verdeeld aan een overheidsinstantie of aan een 
andere liefdadigheidsorganisatie, of toevallen aan de regering van de 
woonstaat van de entiteit of aan een staatkundig onderdeel daarvan.

Publicly Traded Corporation
De aandelen van de entiteit worden regelmatig verhandeld op een 
gereglementeerde effectenbeurs of de entiteit is een gelieerde onder-
neming van een entiteit waarvan de aandelen regelmatig verhandeld 
worden op een gereglementeerde effectenbeurs. 

Fiscale woonplaats 
In principe resideert een entiteit fiscaal in het land waar zij aan belas-
ting onderworpen is omdat:
• de maatschappelijke zetel of de voornaamste inrichting in dat land 

gevestigd is;
• de plaats van werkelijke leiding er zich bevindt; of 
• de entiteit in dat land opgericht werd. 
Opgelet: Het aanhouden van een vaste inrichting (“branch”) buiten Bel-
gië betekent in het kader van CRS niet dat men in dat land een fiscale 
residentie heeft.
Via deze link kan u per land een overzicht raadplegen van de regels die 
bepalen of een entiteit er al dan niet fiscaal resideert.

Fiscaal identificatienummer (TIN) 
Dit uniek nummer wordt door de f iscale administratie van uw 
woonplaats gebruikt om uw entiteit te identificeren. Entiteiten met 
fiscale woonplaats in België hoeven Belfius Bank geen TIN te bezorgen. 
Opgelet: niet alle landen kennen een fiscaal identificatienummer toe. 
Via deze link kan u een overzicht raadplegen waarin per land de regels 
omtrent het fiscaal identificatienummer uiteengezet worden. 

CRS-statuut 
Belfius Bank dient voor elke entiteit een CRS-statuut te hebben. Dat 
statuut bepaalt de mate waarin de entiteit aan de Common Repor-
ting Standard onderworpen is. Sommige entiteiten vallen buiten het 
CRS toepassingsgebied, terwijl voor andere entiteiten ook de fiscale 
woonplaats van de natuurlijke personen die uiteindelijke begunstigde 
zijn, bepaald moet worden. Elke entiteit moet aangeven wat haar CRS-
statuut is. Waar mogelijk zal Belfius Bank u bijstaan in het bepalen van 
uw correct CRS-statuut. 

Active Non-Financial Entity
Elke entiteit die geen financiële instelling is en er een activiteit op 
nahoudt waarbij minder dan de helft van de bruto-inkomsten bestaat 
uit financiële opbrengsten en minder dan de helft van de activa bes-
taan uit financiële vaste of vlottende activa. De meeste handels- en 
productieondernemingen vallen in deze categorie.

Passive Non-Financial Entity
Elke entiteit die geen financiële instelling is en er een activiteit op 
nahoudt waarbij minimaal de helft van de bruto-inkomsten bestaan uit 
financiële opbrengsten of minimaal de helft van de activa bestaan uit 
financiële vaste of vlottende activa.
Passive Non-Financial Entities dienen ook de fiscale woonplaats en het 
fiscaal identificatienummer van hun uiteindelijke begunstigden mede 
te delen, via het daarvoor bestemde identificatieformulier. 

Common Reporting Standard

Entiteiten

De Common Reporting Standard vereist dat financiële instellingen voor al hun klanten nagaan wat hun fiscale woon-
plaats, fiscaal identificatienummer en CRS-statuut is. We vatten samen wat dit concreet betekent voor uw entiteit.

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers


Governmental Entity
De regering van een rechtsgebied, een staatkundig onderdeel van een 
rechtsgebied of elk agentschap dat, of elke instantie die, volledig daar-
toe behoort. Deze categorie bestaat uit de integrale delen en de entitei-
ten waarover zeggenschap wordt uitgeoefend van een rechtsgebied. 
Ze omvat met name de Belgische regering, de staatkundige onderdelen 
van België (met inbegrip van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewes-
ten, de provincies, de bestuurlijke arrondissementen en de gemeenten) 
en elk agentschap dat, of elke instantie die daartoe behoort. 

Central Bank
De Europese Centrale Bank, de Nationale Bank van België of de Natio-
nale Bank van een ander land. 

International Organization
Iedere internationale organisatie of een agentschap of instantie daar-
van dat/die daar volledig toe behoort. Deze categorie omvat elke inter-
gouvernementele organisatie (met inbegrip van een supranationale 
organisatie):
• die voornamelijk bestaat uit regeringen;
• die een zetelakkoord of een in wezen soortgelijke overeenkomst ges-

loten heeft met België; en
• waarvan de inkomsten niet ten goede komen van privépersonen.
Voor een lijst van in België erkende internationale organisaties, klik hier .

Liquidating Entity
De entiteit was gedurende de vijf voorgaande jaren geen financiële 
instelling en is bezig met de liquidatie van haar activa of met een reor-
ganisatie teneinde transacties en activiteiten voort te zetten of te 
hervatten die niet die van een financiële instelling zijn.

Treasury Center
De entiteit is voornamelijk betrokken bij de financiering van gelieerde 
entiteiten die geen financiële instellingen zijn en bij hedgingtransacties 
met of voor die gelieerde entiteiten en ze verschaft geen financiering 
of hedgingdiensten aan entiteiten die geen gelieerde entiteiten zijn, 
mits de groep waartoe die gelieerde entiteiten behoren voornamelijk 
betrokken is bij bedrijfsactiviteiten die geen bedrijfsactiviteiten van 
een financiële instelling zijn.

Holding Company
De activiteiten van de entiteit bestaan voornamelijk uit het (geheel of 
gedeeltelijk) aanhouden van de aandelen die geplaatst zijn door een of 
meer dochterondernemingen waarvan de handels- of bedrijfsactivitei-
ten andere zijn dan die van een financiële instelling, of uit het verschaf-
fen van financiering of diensten aan die dochterondernemingen. 
Een entiteit komt niet in aanmerking voor deze status indien ze fun-
geert (of zich presenteert) als een beleggingsfonds, zoals een private 
equity fonds, een durfkapitaalfonds, een overnamefonds dat met 
schulden wordt gefinancierd of elk ander beleggingsvehikel dat als doel 
heeft ondernemingen te verwerven of te financieren en daarin vervol-
gens bij wijze van belegging belangen aan te houden activa.

Financial Institution
Het statuut ‘financiële instelling’ slaat op :
• een “bewaarinstelling” (custodial institution): iedere entiteit die 

voor rekening van derden financiële activa in bewaring houdt als 
een wezenlijk deel van haar bedrijfsactiviteiten. Een instelling houdt 
financiële activa voor rekening van derden als wezenlijk deel van 
haar bedrijfsactiviteiten, wanneer haar bruto-inkomsten die verband 
houden met het houden van financiële activa en het verlenen van 
de bijbehorende financiële diensten gelijk zijn aan of groter zijn dan 
20 % van de bruto-inkomsten van de entiteit gedurende: 
 - de periode van drie jaar die eindigt op 31 december (of de laatste 

dag van een boekjaar indien dat niet gelijk loopt met het kalender-
jaar) voorafgaand aan het jaar waarin de vaststelling geschiedt; of

 - de bestaansperiode van de entiteit, indien deze korter is dan drie 
jaar.

• een “instelling die deposito’s neemt” (depository institution): iedere 
entiteit die deposito’s aanvaardt in het kader van de normale uitoe-
fening van een bankbedrijf of van een daarmee vergelijkbaar bedrijf. 

• een “omschreven verzekeringsmaatschappij” (specified insurance 
company): elke verzekeringsmaatschappij (of de holdingmaatschap-
pij van een verzekeringsmaatschappij) die een kapitaalverzekering 
of lijfrenteverzekering aanbiedt of verplicht is tot het betalen van 
uitkeringen uit hoofde van een kapitaalverzekering of lijfrenteverze-
kering.

• een “beleggingsentiteit” (investment entity): iedere entiteit met als 
voornaamste bedrijfsactiviteit het voor of namens een klant uitvoe-
ren van een of meer van de volgende activiteiten of transacties:
 - handel in geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, deposito-

bewijzen, derivaten, enz.), vreemde valuta’s, wisselkoersen, ren-
tepercentage- en indexinstrumenten, overdraagbare effecten of 
goederentermijnhandel;

 - individueel of collectief portefeuillebeheer; of
 - andere vormen van het beleggen, administreren of beheren van 

financiële activa of geld ten behoeve van derden.

• een “beheerde beleggingsentiteit” (managed investment entity): 
elke entiteit waarvan het bruto-inkomen hoofdzakelijk toe te reke-
nen is aan beleggen, herbeleggen of handel in financiële activa, 
indien de entiteit wordt beheerd door een andere entiteit die een 
instelling is die deposito’s neemt, een bewaarinstelling, een oms-
chreven verzekeringsmaatschappij of een beleggingsentiteit zoals 
hierboven omschreven.

Afhankelijk van haar fiscale woonplaats zal een “beheerde beleg-
gingsentiteit” kwalificeren als “Financial Institution” of als “Passive 
Non-Financial Entity”.
Beheerde beleggingsentiteiten dienen ook de fiscale woonplaats en het 
fiscaal identificatienummer van hun uiteindelijke begunstigden mede 
te delen, via het daarvoor bestemde identificatieformulier.
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http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/interministerieel_comite_zetelbeleid/lijst_internationale_organisaties_met_zetelakkoord/

