
 

Heeft fiscus zicht op uw bankrekeningen? 
 

Vanaf begin volgend jaar zal het Centraal Aanspreekpunt (CAP) actief zijn, een 

databank met alle bankrekeningen van de Belgen.  

 

Welke gevolgen heeft dat voor u? 

 

Toen de regering vorig jaar de rijkentaks invoerde en daar de verplichte aangifte van 

roerende inkomsten aan koppelde, meenden heel wat fiscalisten dat een 

vermogenskadaster snel zou volgen.  

 

Maar eind 2012 besloot de regering de aangifteplicht opnieuw van tafel te vegen en 

de roerende voorheffing vanaf 2013 opnieuw bevrijdend te maken. Wie echter denkt 

dat zijn spaarcenten voortaan ongemoeid zullen blijven, is aan het foute adres.  

 

Verschillende nieuwe maatregelen  

Zo gaf de regering eind december groen licht voor de aangifteplicht van 

buitenlandse levensverzekeringen.  

Nogal wat Belgen zijn in het bezit van Luxemburgse beleggingsverzekeringen. Voorts 

keurde de ministerraad begin februari een voorontwerp van wet goed dat de 

administratieve samenwerking op fiscaal vlak tussen de Europese landen in Belgische 

wet omzet.  

De weg naar verdere gegevensuitwisseling tussen de landen ligt daarmee open. 

 

Centraal meldpunt in eigen land  

Maar ook in eigen land ontsnapt u niet langer aan het oog van de fiscus.  

Zo zullen banken vanaf volgend jaar verplicht alle rekeningnummers van hun klanten 

aan een meldpunt bij de Nationale Bank moeten doorgeven.  

 

Welke rekeningen moeten banken aangeven? 

 

Zo moeten ze de bankrekeningnummers van 2010, 2011 en 2012 ten laatste melden 

op 1 februari 2014.  

De bankrekeningnummers 2013 moeten ten laatste gemeld worden op 31 maart 

2014.  

 

En wat met leningen, leasingen?  

 

Vanaf 2015 geldt ook meldingsplicht voor contracten (lening, leasing, verkoop op 

afbetaling, hypotheek).  

Contracten 2014 moeten dan ten laatste gemeld worden op 31 maart 2015. 

Saldo’s worden die ook doorgegeven?  

Er zal geen informatie doorgegeven worden over het saldo op de rekeningen, maar 

het zal bijvoorbeeld wel duidelijk worden wie verschillende spaarboekjes over 

meerdere banken spreidt. 

Nationale bank automatisch meldpunt ? 

Het meldpunt bij de Nationale Bank zal niet automatisch open staan voor de fiscus, 

Enkel wanneer de belastingplichtige niet voldoende heeft geantwoord op een vraag 

van de fiscus, kan die laatste, onder bepaalde voorwaarden, het CAP raadplegen.  

Op die manier heeft de fiscus snel een overzicht van welke instellingen hij moet 



-

 

contacteren voor bijkomende informatie.’ 

 

Het meldpunt kan interessante informatie opleveren als de fiscus wil nagaan of 

iemand met meerdere spaarboekjes de belastingvrije drempel (1.880 euro intresten 

in 2013) heeft overschreden.  

Wie meer dan 1.880 euro intresten int van één spaarboekje (bij dezelfde bank) wordt 

op het surplus automatisch 15 procent roerende voorheffing afgehouden door de 

bank.  

Wie de drempel overschrijdt via meerdere rekeningen, moet het surplus aangeven in 

zijn belastingaangifte 
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