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CENTRAAL AANSPREEKPUNT

Vanaf 1 januari 2014 zijn wij als beursvennootschap, krachtens het KB van 17 juli 2013, ertoe gehouden jaarlijks
volgende gegevens mee te delen aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) bij de
Nationale Bank van België (NBB):
Identificatiegegevens:
•

•

voor de natuurlijke personen: het identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen
of, bij ontstentenis, de naam, voornaam, datum en plaats van geboorte (of bij ontstentenis, het
geboorteland);
voor de rechtspersonen: het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of, bij
ontstentenis, de volledige benaming, de eventuele rechtsvorm en het land van vestiging.

Moet eveneens voor elke persoon worden vermeld:
•

•

de nummers van de in België geopende bankrekeningen die de cliënt de mogelijkheid bieden inkomsten
te ontvangen, contant geld af te halen of te storten of betalingen ten gunste van derden te verrichten
of in opdracht van derden te ontvangen en waarvan de cliënt titularis of co-titularis was bij een
declarante gedurende het vorige kalenderjaar;
de verschillende soorten lopende contracten bij een declarant op eender welk moment.

Bovenvermeld KB werd gewijzigd bij de Belgische wet van 8 juli 2018 en het Koninklijk besluit van 7 april 2019
nieuwe vereisten geïntroduceerd
De bewaartermijn van de aan het CAP meegedeelde gegevens bedraagt tien jaar vanaf het einde van het
burgerlijk jaar tijdens hetwelk de informatieplichtige het einde van de contractuele relatie betreffende de
betrokken categorie van financiële contracten aan het CAP heeft meegedeeld. Na afloop van voormelde
bewaartermijn worden de vervallen gegevens onherroepelijk verwijderd. Ze worden in geen geval aan de
informatieplichtigen terugbezorgd.
Door deze wetgeving kunnen fiscale ambtenaren, die de taak hebben de vestiging en invordering van belastingen
uit te voeren, nagaan bij welke financiële instellingen u als belastingplichtige rekeningen (of contracten)
aanhoudt. Dit gebeurt slechts in bepaalde gevallen en volgens strikt wettelijke procedures. Vervolgens kunnen
deze fiscale ambtenaren bij ons informatie opvragen over uw contracten die op 1 januari 2014 reeds bestonden
of nadien zijn geopend.
U kan bij de NBB inzicht krijgen in de gegevens die door het CAP op uw naam zijn geregistreerd. Ook kan u de
gegevens aanpassen, wanneer deze onjuist of ten onrechte zijn geregistreerd.
Merit Capital nv blijft tot uw beschikking voor alle andere vragen, suggesties of opmerkingen. Aarzelt u dus niet
om ons te contacteren.
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