IDENTITEITSDOCUMENTEN EN ALGEMEEN AANVAARDE ADRESBEWIJZEN
Beste klant,
Als uw verblijfadres niet vermeld staat op uw identiteitsdocument:
 Nationale identiteitskaart (alleen Schengenlanden) of


Paspoort

of als deze verschilt van datgene wat vermeld staat op uw identiteitsdocument, dan is een volledig
bewijs van uw adres noodzakelijk.
Als het identiteitsdocument of het adresbewijs opgesteld is in een niet-courante taal of met niet-Latijnse
karakters, dan is een beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Duits of Engels noodzakelijk.

Algemeen aanvaarde adresbewijzen:
 Verblijfsvergunning uitgereikt door de ambassade


Verzekeringspolis of brief van een verzekeringsmaatschappij (niet AG Insurance) met
vermelding van datum en adres



Rekeningafschrift of brief van een bank (niet BNP Paribas Fortis) met vermelding van datum en
adres



Verblijfsvergunning van de gemeente



Uittreksel uit het bevolkings- of strafregister



Uittreksel uit het nationale register



Attest van gezinssamenstelling of attest wettelijke samenwoning



Notarieel document



Oproepingsbrief voor de verkiezingen



Attest van verblijfplaats uitgereikt door de Europese Commissie of Shape



Attest Roerende Voorheffing uitgereikt door de Europese Commissie



Arbeidscontract bij een Europese instelling of bij elke andere officiële internationale instelling



Voor de Europese ambtenaren en diplomaten: huurcontract met voorlegging van een kopie van
de Belgische identiteitskaart afgeleverd door het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken.



Sociale zekerheidskaart



Aanslagbiljet of eerste pagina van de fiscale aangifte



Inschrijvingsbewijs of verkeersbelasting van een voertuig



Rijbewijs



Factuur van een nutsbedrijf (water, gas of elektriciteit). Het land van de factuur moet hetzelfde
zijn als het land waarin u verblijft.



Loonfiche of vakantieattest uitgegeven door het Sociaal Secretariaat



Document van de BNP Paribas Group (niet BNP Paribas Fortis) met vermelding van datum en
adres



Jacht- of wapenvergunning uitgereikt door de politie



Onderzoek van de reële verblijfplaats (verkeersboete)



Inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister (Bijlage 8)



Document ter staving van duurzaam verblijf (Bijlage 8 bis)
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Adresbewijzen die uitzonderlijk aanvaard worden voor een periode van 3 maanden:
(de klant moet ten laatste 3 maanden na de contactname een officieel bewijs van woonplaats voorleggen)



Inschrijvingsbewijs A of B door de dienst Buitenlandse Zaken



Officieel arbeidscontract bij een grote bekende onderneming (Belgisch of internationaal)



Stagecontract bij een officiële internationale instelling of bij een grote bekende
onderneming (Belgisch of internationaal)

Als de domicilie zich in België bevindt:
 Werkgeversattest door BNP Paribas Group, IMEC, KUL, World Bank Group


Attest van verlies/diefstal/gebrek/bestelling van een identiteitsdocument (Bijlage 12)



Speciaal verblijfsdocument (Bijlage 35)



Attest aanvraag tot verblijf (Bijlage 41)



Aanvraagdocument bij een nutsbedrijf (gas, elektriciteit,…)



Attest van benoeming (Bijlage 19 bis) uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse
Zaken



Huurcontract en bewijs van inschrijving in het hoger onderwijs in België
(enkel voor studenten)

In het kader van de toepassing van preventieve maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld
en de financiering van het terrorisme, behoudt BNP Paribas Fortis zich het recht voor om geen relaties
aan te gaan, of om relaties op te schorten of te verbreken met klanten die haar niet de vereiste
gegevens en documenten meedelen om aan de wettelijke verplichtingen van de bank inzake identificatie
en kennis van de klant te voldoen.
U kan zich altijd wenden tot een kantoor van BNP Paribas Fortis voor verdere inlichtingen.

F03882N -29/10/2015

2/2

