Groei Groter Rekening
aanvragen met BEM clausule

1. Gegevens ouder/voogd (wettelijke vertegenwoordiger)
1a

Heeft u een Betaalrekening bij ING?
Ja

1b

Is deze Betaalrekening een En/of Betaalrekening?
Ja

1c

Nee

Nee

Is de mederekeninghouder ook ouder/voogd van
het kind?
Ja

Nee

Open eerst een Betaalrekening op een ING-kantoor.
Daarna kunt u een Groei Groter Rekening aanvragen.
De Groei Groter Rekening wordt gekoppeld aan een
ING Betaalrekening van de ouder/voogd. En alleen
deze kan beschikken over de rekening.
Ga verder met 1d

U kunt alleen een Groei Groter Rekening aanvragen
als de En/of Betaalrekening op naam staat van beide
ouders of voogden.

Ga verder met 1d
1d Rekeningnummer/IBAN
(Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

De Groei Groter Rekening wordt aan deze Betaalrekening gekoppeld

1e Voorletter(s)
1f

Achternaam

1g Huisnummer (met toevoeging)
1h Straat
1i

1j Plaats

Postcode

1k Telefoonnummer

2.	Gegevens kind (Groei Groter Rekeninghouder) Post over de Groei Groter Rekening wordt naar het adres van de ouder/voogd
gestuurd bij 1

2b Roepnaam		

2a Voorletter(s)
2c Achternaam

2d

Jongen

Meisje

2e Geboortedatum
2f

Nationaliteit

2g Huisnummer (met toevoeging)
2h Straat
2i

2j Plaats

Postcode

2k 	Burgerservicenummer
(Zonder dit nummer kunnen wij de rekening niet openen. Het nummer staat in het identiteitsbewijs
en op de zorgverzekeringspas)
2l

Geboorteplaats

2m Geboorteland

264560-2006-NL-DUT

2n G
 aat u de Groei Groter Rekening
alleen gebruiken om te sparen
voor uw kind?

Ga verder op de volgende pagina.

Ja		

Nee

3. Bepalen fiscaal inwonerschap
Inventarisatie van de persoonlijke gegevens van uw kind
Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen
nagaan waar uw kind fiscaal inwoner is. Als financiële instelling stellen wij u daarom verschillende vragen. Wij zijn wettelijk verplicht de
gegevens van fiscale inwoners van CRS-landen en/of U.S. persons te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens
door aan de belastingdienst van het betrokken land. Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de aangesloten CRS-landen, kunt u terecht op
www.belastingdienst.nl. In dit formulier staan verschillende begrippen. De uitleg hiervan vindt u in de begrippenlijst op de laatste pagina’s
van dit formulier. Belangrijk: uw kind is fiscaal inwoner van tenminste één land, maar uw kind kan fiscaal inwoner zijn van meerdere landen.
3a Is uw kind fiscaal inwoner
van Nederland?
3b Is uw kind, uitsluitend of mede,
fiscaal inwoner van een ander
land dan Nederland?

Nee
Ja
Geef aub hieronder aan in welk(e) land(en) uw kind fiscaal inwoner is en vermeld, per opgegeven
land het fiscaal identificatienummer van uw kind.
Indien uw kind niet beschikt over een fiscaal identificatienummer, geef dan aan wat de reden
hiervan is. De mogelijke redenen welke van toepassing kunnen zijn, staan onderaan deze pagina
verder toegelicht.
De mogelijke redenen welke van toepassing kunnen zijn, worden hieronder verder toegelicht.

Naam land

Fiscaal identificatienummer

Bij geen nummer,
selecteer reden

Bij reden C:
aanvraagdatum

A

B

C

A

B

C

A

B

C

		
			Reden A: dit land verstrekt geen fiscaal identificatienummer.
			Reden B:	mijn kind heeft geen fiscaal identificatienummer nodig, omdat er nog geen belastingaangifte is gedaan of gedaan hoeft te
worden.
			Reden C:	er is voor mijn kind reeds een fiscaal identificatienummer aangevraagd. Vermeld in dit geval de aanvraagdatum in
bovenstaand overzicht.
			
3c Heeft uw kind een
telefoonnummer of een adres
in een ander land dan waar
uw kind fiscaal inwoner is?

Nee
	Ja. Geef hieronder de reden hiervan op en stuur ons samen met dit formulier de benodigde
bewijsstukken.
Ik ben diplomaat. Stuur ons een kopie van uw diplomatenpaspoort
		

Ikzelf, of mijn kind, studeert in het buitenland. Stuur ons een bewijs van inschrijving bij het
onderwijsinstituut.

		

Ikzelf, of mijn kind, zijn seizoensarbeider. Stuur ons een kopie van uw identiteisbewijs of het
identiteitsbewijs van uw kind.

		

Anders, namelijk:
(kijk op de laatste pagina van dit formulier voor mogelijke antwoorden en bewijsstukken)

Stuur ons een bewijsstuk waarmee u het fiscaal inwonerschap van uw kind kunt verklaren.
3d Is uw kind een U.S. person?

Nee
Ja, en het U.S. TIN van het kind is:
		 Stuur een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind mee.
		Ga verder met 4, inleg.

Ga verder op de volgende pagina.

3. Bepalen fiscaal inwonerschap (vervolg)
3e Is uw kind geboren in de
Verenigde Staten?

Ja
		 Stuur de volgende documenten mee:
		 • kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind.
		 • kopie van het Certificate of Loss of Nationality of the United States, van uw kind.
Nee
Belangrijk: Voor de beantwoording van deze vraag omvat de Verenigde Staten tevens de volgende
U.S. Territories: the Commonwealth of the Northern Mariana Islands indien uw kind daar geboren is
na 3 november 1986, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam en the U.S. Virgin Islands.

4. Inleg De inleg wordt geblokkeerd vanwege de BEM clausule
00

4a Welk bedrag wordt ingelegd?
4b M
 oet de opgebouwde rente
ook geblokkeerd worden?

Ja Stuur een verklaring van de kantonrechter mee
Nee (de opgebouwde rente is vrij opneembaar)

5. Verklaring en ondertekening ouder/voogd (wettelijke vertegenwoordiger)
Ik ben ervan op de hoogte dat de Voorwaarden Groei Groter Rekening van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn te vinden op ing.nl en
worden toegestuurd na opening van de rekening.
Ik verklaar dat ik de Groei Groter Rekening open en beheer als wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Dit geldt ook voor de eventuele
mederekeninghouder op de Betaalrekening.
Ik ga akkoord met het feit dat een eventuele mederekeninghouder en/of gemachtigde op mijn Betaalrekening ook over het tegoed op de
Groei Groter Rekening kan beschikken.
Ik ben ervan op de hoogte dat ING mijn persoonsgegevens en die van het kind verwerkt. De manier waarop staat in het Privacy Statement in
de brochure 'Voorwaarden en overige regelingen'. Zowel het Privacy Statement als de brochure zijn verkrijgbaar via ing.nl, 020 22 888 88 of
via een ING-kantoor of ING-servicepunt.
5a Datum

5b Plaats

5c Handtekening rekeninghouder
(ouder/voogd)

6. Opsturen
Stuur dit formulier in een envelop zonder postzegel naar:
ING
Antwoordnummer 40580
8900 SW Leeuwarden

ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, Amsterdam.

IGA

Een IGA (intergovernmental agreement) is een overeenkomst
die een aantal landen gesloten heeft met de VS om invoering
van de FATCA-regels te vergemakkelijken.

U.S. person

Een natuurlijk persoon is een U.S. person als hij of zij volgens
de onderstaande definities een Amerikaanse staatsburger of
een Amerikaanse inwoner is.

Amerikaanse staatsburger

Een natuurlijk persoon is een Amerikaanse staatsburger
indien hij of zij:
• geboren is in de Verenigde Staten;
• geboren is in the Commonwealth of Puerto Rico, Guam,
of the U.S. Virgin Islands;
• geboren is in the Commonwealth of the Northern Mariana
Islands na 3 november 1986;
• genaturaliseerd is tot Amerikaanse staatsburger; of
• ten minste één ouder heeft die een Amerikaanse
staatsburger is; in dit geval moet ook nog aan andere
voorwaarden worden voldaan; welke dat zijn, kunt u vinden
op www.irs.gov.

Amerikaanse inwoner

Een natuurlijk persoon wordt als een Amerikaanse inwoner
beschouwd indien hij of zij:
• een bepaald soort U.S. Green Card bezit of bezeten heeft.
Om welk soort U.S. Green Card het gaat, kunt u aan een
belastingadviseur vragen. U kunt informatie over U.S. Green
Cards ook vinden op www.irs.gov.
• voldoet aan de zogenoemde substantial presence test,
zoals hierna gedefinieerd.

Substantial presence test

Om aan de substantial presence test te voldoen, moet een
natuurlijk persoon fysiek aanwezig zijn geweest in de
Verenigde Staten gedurende ten minste:
• 31 dagen in het lopende jaar; en
• 183 dagen in de driejaarsperiode die bestaat uit het
lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren. Voor de
183 dagen-test geldt de som van:
– alle dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in
het lopende jaar;
– een derde van de dagen waarop de natuurlijk persoon
aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het
lopende jaar; en
– een zesde van de dagen waarop de natuurlijk persoon
aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het
lopende jaar.

Is Amerikaanse belasting verschuldigd?

Indien een natuurlijk persoon moet worden aangemerkt als
een U.S. person, kan hij of zij Amerikaanse belasting
verschuldigd zijn. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld
voor studenten met een visum en diplomaten. Er kunnen ook
nog andere omstandigheden zijn op grond waarvan een
natuurlijk persoon Amerikaanse belasting verschuldigd is of
een vrijstelling daarvan geniet.

Indien u er niet zeker van bent of u een U.S. person bent, kunt
u het beste een belastingadviseur raadplegen. Die kan ook
een berekening maken van de eventueel verschuldigde
Amerikaanse belasting.

U.S. TIN (U.S. federal taxpayer identification number)

Het ‘Taxpayer Identification Number’ (TIN) is uw
identificatienummer voor uw belastingadministratie bij de
Amerikaanse belastingdienst (IRS). Er bestaan meerdere
soorten U.S. TIN’s:
• Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer
gelijk aan het ‘Social Security Number’ (SSN). Dit is de
Amerikaanse variant van het burgerservicenummer.
• Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige natuurlijke
personen kunnen een ‘Individual Tax Identification Number’
(ITIN) aanvragen. Op www.irs.gov vindt u meer informatie
over bovenstaande identificatienummers en hoe u deze
kunt aanvragen. Het SSN vraagt u aan met het formulier
SS-5, het ITIN met het formulier W-7.

Mogelijke redenen en bewijsstukken bij vraag 3c
Reden

Bewijsstuk fiscaal woonland

Ambassade personeel

Kopie van het contract van de ambassade waar u werkzaam bent

Au Pair

Kopie van het contract met de einddatum van de opdracht

Buitenlandse student

Bewijs van inschrijving aan het onderwijsinstituut

Diplomaat

Kopie van uw diplomatenpaspoort

Echtgeno(o)t(e) van militair of diplomaat

Een kopie van uw eigen diplomatieke paspoort, of van het militair paspoort
van uw echtgeno(o)t(e) of partner

Expat

Werkgeversverklaring of een kopie van het contract met uw werkgever

Grensarbeider (U woont in het buitenland en werkt in
Nederland)

Kopie van uw arbeidscontract, of loonstrook

Militair

Bewijs van stationering

Seizoensarbeider

Kopie van uw identiteitsbewijs

Stage in het buitenland

Stageverklaring van de onderwijsinstelling die de opleiding aanbiedt, waarvoor
stage wordt gelopen

Tijdelijk ander adres

Kopie van een koopcontract of huurovereenkomst van de woning of een kopie
van een op naam gestelde gas, -water- of lichtrekening

Vakantiewoning in het buitenland

Kopie van een koopcontract of huurovereenkomst van de woning of een kopie
van een op naam gestelde gas, -water- of lichtrekening

Vrijwilligerswerk in het buitenland

Vrijwilligersverklaring van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet

