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In dit document (ID BBDA 05/2014) vindt u informatie over de wer-
king en de berekening van de rente op de “Belfius Business Deposit 
Account” (BBDA).
De BBDA is een spaarrekening voor het beheer van liquide middelen uit 
een beroepsactiviteit. Het kapitaal op de rekening brengt op het einde 
van elk kwartaal een rente op. Het is geen gereglementeerde rekening. 
Op de rente is roerende voorheffing verschuldigd.

1. Valutadatums

• De valutadatum is de dag vanaf wanneer uw gedeponeerde mid-
delen rente opbrengen en de dag vanaf wanneer uw opvragingen 
van een BBDA 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 opnemingen die op dezelfde dag plaatsvinden, 

compenseren elkaar wat de berekening van de rente betreft.

2. Bepaling en berekeningswijze van de creditrente

De rente wordt driemaandelijks berekend op basis van een kalenderjaar 
van 365 of 366 dagen (schrikkeljaar).
De basisrente varieert per schijf, afhankelijk van het gedeponeerde 
bedrag op de rekening (creditsaldo):

Schijf rente en  
“Euribor” - Coëfficiënt

< 50.000 EUR 0,10%

van 50.000 EUR
tot < 500.000 EUR

75% * Euribor-rente 3 maanden 
op jaarbasis

van 500.000 EUR
tot 5.000.000 EUR

85% * Euribor-rente 3 maanden 
op jaarbasis

> 5.000.000 EUR /

• De interesten worden prorata temporis berekend op het creditsaldo 
van de rekening, op basis van de periode waarin de gedeponeerde 
middelen binnen dezelfde schijf bleven. 

• Om de berekeningsperiode vast te leggen, wordt rekening gehou-
den met de valutadatums van de stortingen en opvragingen. 

• De rente van de schijf wordt toegepast op alle gedeponeerde mid-
delen, met een maximum van 5.000.000 EUR. Op het kapitaal dat 
de drempel van 5.000.000 EUR overschrijdt, wordt er geen rente 
uitgekeerd.  

• De schijven, de “Euribor”-coëfficiënten (“75 %” of “85 %” in de 
bovenstaande tabel) en de rente kunnen variëren op basis van de 
marktvoorwaarden. 

• De Euribor 3 maanden waarvan sprake is in de bovenstaande tabel, 
is het rekenkundig gemiddelde van de Euribor-rentevoeten “3 
maanden” van de afgelopen kalendermaand. Hij is gewaarborgd 
tot en met de laatste dag van de lopende maand.
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3. Betaaldatum van de renteopbrengsten

• De creditrente wordt driemaandelijks berekend op 31 maart, 
30 juni, 30 september en 31 december van het lopende boekjaar 
en wordt na elk afgesloten kwartaal op de rekening geboekt, met 
als valutadatums 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari.

• Wanneer de BBDA vóór het einde van een kwartaal wordt afgeslo-
ten, worden de renteopbrengsten op de rekening gestort met de 
dag van de vereffening als valutadatum.

4. Geldigheidsduur van de rente

De referentierentevoet, de Euribor-coëfficiënt en de creditrente zijn van 
toepassing tot de eventuele wijziging ervan wordt meegedeeld via de 
rekeningafschriften van de desbetreffende BBDA-rekening. In dat geval 
zal een bijgewerkte versie van dit document beschikbaar zijn in de 
kantoren van Belfius Bank.

5. Fiscaal stelsel

De interesten worden onderworpen aan een roerende voorheffing van 
25%. 

De klant kan een klacht indienen in zijn kantoor, bij zijn relatiebeheerder of bij de 
dienst Klachtenbeheer, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, claim@belfius.be. Als het 
antwoord hem niet voldoet, kan hij zich wenden tot de Bemiddelaar van Belfius 
Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, mediation@belfius.be. De bank behoudt 
zich het recht voor geen gevolg te geven aan de klachten die haar meer dan zes 
maanden na de feiten waarop ze betrekking hebben, worden meegedeeld.


