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Bankrekeningnummers zullen worden gemeld bij nieuw Centraal Aanspreekpunt 

In onze online actualiteiten van 9 augustus 2012 en 12 december 2012 en onze 
nieuwsbrieven van dit en vorig jaar, hielden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in de 
wetgeving met betrekking tot de roerende inkomsten. Deze wetgeving onderging tal van 
wijzigingen. Een van de wijzigingen, nooit ten uitvoer gelegd en intussen weer ingetrokken, 
betrof de oprichting van een centraal meldpunt bij de fiscale administratie, waaraan de 
schuldenaar van de roerende inkomsten (b.v. de vennootschap die het dividend uitkeert, de 
bank die de intresten betaalt) alle uitgekeerde inkomsten zou moeten melden. 
 
De belastingplichtigen waren daarnaast reeds verplicht om in hun jaarlijkse aangifte in de 
personenbelasting de buitenlandse bankrekeningen te vermelden waarvan men titularis is. 
Sinds aanslagjaar 2013 (inkomsten van 2012) kwam er tevens de verplichting bij om 
buitenlandse levensverzekeringen in de aangifte te vermelden. 
 
Het Koninklijk Besluit van 17 juli 2013 (B.S. 26 juli 2013) voorziet nu in de oprichting van een 
nieuw Centraal Aanspreekpunt zoals voorzien door artikel 322 § 3 W.I.B. 1992. Vanaf 
volgend jaar zullen alle Belgische banken, beursvennootschappen en wissel -, krediet – en 
spaarinstellingen verplicht alle rekeningnummers van hun klanten aan een meldpunt bij de 
Nationale Bank moeten doorgeven. De regeling geldt met terugwerkende kracht. De 
bankrekeningnummers van de jaren 2010, 2011 en 2012 moeten ten laatste gemeld worden 
op 1 februari 2014. De bankrekeningnummers van 2013 moeten ten laatste gemeld worden 
op 31 maart 2014. Vanaf 2015 geldt de meldingsplicht ook voor contracten (zoals lening, 
leasing, verkoop op afbetalingen, hypotheek). Contracten van 2014 moeten dus ten laatste 
gemeld worden op 31 maart 2015. 
 
De databank zal actief zijn vanaf 1 mei 2014. De fiscus zal evenwel niet automatisch toegang 
tot deze gegevens hebben. Enkel indien de belastingplichtige niet voldoende heeft 
geantwoord op een vraag van de fiscus, in geval van een belasting op basis van tekenen en 
indiciën of wanneer er vermoedens van fraude zijn, zal deze gegevensbank kunnen worden 
geraadpleegd. De fiscus moet de belastingplichtige vooraf van deze raadpleging op de 
hoogte stellen. 
 
Hieronder geven wij u een overzicht van belangrijkste aspecten van deze nieuwe 
meldingsplicht. 
 
1. Wie zal moeten melden? 
 
De meldingsplicht geldt voor alle Belgische banken, kredietinstellingen, spaarinstellingen, 
betalingsinstellingen, beursvennootschappen, leasingmaatschappijen en vestrekkers van 
consumentenkrediet en hypothecair krediet. 
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2. Welke gegevens zullen moeten gemeld worden? 
 
De volgende gegevens zullen verplicht moeten worden gemeld:  
- rijksregisternummer van de cliënt of, bij gebreke daaraan, naam, voornaam, geboortedatum 
en geboorteplaats 
- inschrijvingsnummer bij de Kruispuntenbank Ondernemingen 
- afsluitingsdatum van het kalenderjaar waarop de meegedeelde gegevens betrekking 
hebben 
- lijst van de rekeningen waarvan de cliënt houder of medehouder is geweest op om het even 
welk ogenblik van het kalenderjaar 
- de contracten die met de cliënt liepen op om het even welk ogenblik van het kalenderjaar 
 
Banksaldi en bedragen zullen niet moeten worden meegedeeld. Het Centraal Aanspreekpunt 
bewaart alle gegevens gedurende acht jaar vanaf de afsluitingsdatum. 
 
3. Bij wie zal moeten gemeld worden? 
 
Het Centrale Aanspreekpunt zal worden opgericht in de schoot van de Nationale Bank van 
België. 


