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Informatiedocument van de
gereglementeerde spaarrekeningen

Doel

Dit document geeft de spaarder uitleg over de werkingsmodaliteiten en 
de renteberekening van de gereglementeerde spaarrekeningen.

De werkingsmodaliteiten van deze spaarrekening in euro voldoen aan 
de bepalingen van art. 2 van het K.B. ter uitvoering van artikel 21, 
5° van het Wetboek Inkomstenbelasting 92.

Rentevergoeding

De deposito’s op een gereglementeerde spaarrekening worden vergoed 
door een basisrente en een getrouwheidspremie: 

Basisrente

• De basisrente wordt dag na dag berekend op het saldo van de reke-
ning tegen de geldende rentevoet en op basis van een kalenderjaar 
van 365 of 366 (schrikkeljaar) dagen.

Getrouwheidspremie

• De getrouwheidspremie wordt toegekend op de bedragen die 
gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven 
staan.

• De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik dat 
de getrouwheidsperiode van een nieuwe storting begint te lopen 
of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode voor reeds 
aanwezige spaartegoeden, blijft gelden en is gegarandeerd voor die 
volledige getrouwheidsperiode. 

• De door de getrouwheidspremie gegenereerde rente wordt bere-
kend op basis van het werkelijk aantal dagen waaruit de verwer-
vingsperiode bestaat. Dit aantal dagen kan variëren naargelang 
de getrouwheidspremie verworven is in een jaar van 365 of 366 
(schrikkeljaar) dagen.

• Als er geld van de spaarrekening wordt afgehaald, wordt elke 
opvraging aangerekend op de bedragen waarvan de premieop-
bouwperiode het minst ver is gevorderd.

• In geval een titularis van 2 spaarrekeningen bij Belfius Bank 
minimum 500 EUR overdraagt van zijn ene spaarrekening naar 
zijn andere, zal de lopende periode om de getrouwheidspremie te 
verwerven niet verbroken worden, maar verderlopen. Het bedrag 
van de getrouwheidspremie zal worden berekend aan het tarief 
van iedere spaarrekening dat van toepassing is op het moment 
van de storting en in functie van het aantal dagen dat het geld op 
elke spaarrekening heeft gestaan. Vanaf iedere spaarrekening geldt 
deze regeling slechts voor de eerste 3 overdrachten per jaar die 
voldoen aan bovenvermelde voorwaarden. Deze regeling geldt  niet 
voor doorlopende opdrachten

Wijzigingen aan de rentevoeten

De tarieven van de basisrente en de getrouwheidspremie kunnen te 
allen tijde door de bank worden gewijzigd. 

De op jaarbasis uitgedrukte basisrentevoeten en getrouwheidspremies 
worden vermeld in de fiche “Tarieven en rentevoeten”, die beschikbaar 
is op www.belfius.be of in het kantoor.

Bij een wijziging worden de nieuwe rentevoeten en premies meege-
deeld via die fiche, via de rekeninguittreksels of via één van de kanalen 
waarin het algemeen reglement der verrichtingen voorziet.

Valutadatum

• De valutadatum is de dag vanaf dewelke uw stortingen op een 
spaarrekening rente opbrengen en de dag vanaf dewelke uw 
opvragingen van een spaarrekening geen rente meer opbrengen:
− valutadatum voor een storting: kalenderdag van de storting +1 

kalenderdag.
− valutadatum voor een opvraging: kalenderdag van de 

opvraging.
• De stortingen en de opvragingen die op dezelfde dag plaatsvinden, 

compenseren elkaar wat de berekening van de rente betreft.

Betaaldatum van de inkomsten

• De basisrente wordt jaarlijks in rekening gebracht en op de rekening 
geboekt met valutadatum 1 januari volgend op het jaar waarin ze 
verworven is.

• De getrouwheidspremies worden driemaandelijks in rekening 
gebracht en op de rekening geboekt met respectievelijke valutada-
tum 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari volgend op het kwartaal 
waarin ze verworven zijn.

• Wordt de spaarrekening afgesloten vóór 31 december, dan wor-
den de inkomsten gestort op de datum van de afsluiting van de 
rekening.

Belastingstelsel van de spaarinkomsten

• De houder van een gereglementeerde spaarrekening die onder-
worpen is aan de personenbelasting, geniet voor aanslagjaar 2016 
(inkomsten 2015) vrijstelling van belasting op de 1ste schijf van 
1 880 EUR van zijn spaaropbrengsten.

• Dit vrijgestelde bedrag wordt verdubbeld voor de spaarrekeningen 
die geopend zijn op naam van twee gehuwde partners of wettelijk 
samenwonenden.

• Per spaarrekening wordt 15 % roerende voorheffing ingehouden 
op de inkomsten die dit bedrag overschrijden.

• De houder van een gereglementeerde spaarrekening die geen 
natuurlijke persoon is (rechtspersoon/vennootschap), is per spaar-
rekening onderworpen aan een roerende voorheffing van 15 %, 
vanaf de eerste eurocent, op de jaarlijkse intresten van zijn 
spaaropbrengsten.

• Elke houder van verscheidene (individuele of gemeenschappelijke) 
gereglementeerde spaarrekeningen moet zijn renteaangifteplicht 
individueel nakomen, indien de samengevoegde rente groter is dan 
het vrijgestelde bedrag voor aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015).

Internetspaarrekeningen

Transferopdrachten vanop een Internetrekening zijn enkel mogelijk 
via elektronische kanalen (zoals de diensten Belfius Direct Net, Belfius 
Direct Net Business, Belfius Direct Phone, Self-Service Banking of Belfius 
Direct Mobile).

Een Internetrekening kan worden gecrediteerd met overschrijvingen 
vanop om het even welke rekening.

De verrichtingen op een Internetrekening worden vermeld op rekening-
uittreksels, die uitsluitend en gratis ter beschikking worden gesteld via 
elektronische kanalen (zoals de diensten Belfius Direct Net of Belfius 
Direct Net Business). 

Ook het jaarlijks uittreksel dat de kosten en de rente vermeldt die het 
voorbije jaar zijn toegepast, wordt ter beschikking gesteld via elektro-
nische kanalen (zoals  de diensten Belfius Direct Net en Belfius Direct 
Net Business).

Klachten

Als u een klacht wilt indienen m.b.t. de berekening van de rente op 
uw spaarrekening, kunt u dat in uw kantoor, bij uw relatiebeheerder 
of bij de dienst klachtenbeheer via brief naar “Belfius Bank NV, 
Klachtenbeheer - RT 15/14, Pachecolaan 44, 1000 Brussel”, via mail 
naar claim@belfius.be of per fax op +32 2 285 14 30.
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