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De Europese Commissie heeft de eer de volgende opmerkingen in te dienen: 

1. DE PREJUDICIËLE VRAGEN 

1. De rechtbank van eerste aanleg te Brugge (België) heeft de navolgende vraag 

gesteld: 

"Schendt artikel 21, 5° WIB 1992, zoals het is gewijzigd door artikel 170 Wet van 
25 april 2014 houdende diverse bepalingen, de bepalingen van artikelen 56 en 63 
VWEU alsmede de artikelen 36 en 10 van de EER-overeenkomst aangezien de 
kwestieuze bepaling, hoewel ze zonder onderscheid geldt voor binnen- en 
buitenlandse dienstverrichter, vereist dat voldaan wordt aan voorwaarden die 
analoog zijn aan deze opgenomen in artikel KB/WIB 1992 die de facto eigen zijn 
aan de Belgische markt en buitenlandse dienstverrichters bijgevolg ernstig 
belemmert hun diensten aan te bieden binnen België?" 

2. DE FEITEN EN ACHTERGROND VAN DE ZAAK 

2. Belanghebbenden, woonachting in België, hebben in de jaren 2010 tot 2012 

interesten ontvangen op hun buitenlandse spaardeposito's waarbij zij menen recht te 

hebben op de vrijstelling in toepassing van artikel 21, 5° WIB 1992. De 

administratie heeft deze vrijstelling echter niet toegekend op deze buitenlandse 

roerende inkomsten. 

3. DE RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN 

De nationale wetgeving 

3. Artikel 21,5° WIB 1992 bepaalt: 

"De inkomsten van roerende goederen en kapitalen omvatten niet: 

[ • • • ]  

5° de eerste schijf van 1.250,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per jaar van de 
inkomsten uit spaardeposito's die zonder overeengekomen vaste termijn of 
opzeggingstermijn zijn ontvangen door de in artikel 56, § 2, 2°, a, bedoelde 
kredietinstellingen, met dien verstande dat: 

- deze deposito's bovendien moeten voldoen aan de vereisten die de Koning stelt 
op advies van de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten, ieder wat zijn bevoegdheden betreft, wat de munt betreft 
waarin deze deposito's luiden en de voorwaarden en wijze van terugneming en 
opneming, evenals wat de structuur, het niveau en de wijze van berekening van de 
vergoeding ervan betreft, of voor de deposito's die zijn ontvangen door 
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kredietinstellingen die in een andere lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte zijn gevestigd, deze deposito's aan analoge vereisten moeten voldoen 
zoals vastgesteld door de gelijkwaardige bevoegde overheidsinstanties van de 
andere lidstaat; 

- als opzeggingstermijn in de zin van deze bepaling niet worden beschouwd de 
termijnen die slechts een waarborg zijn die de depositaris voor zich heeft 
bedongen; 

- wanneer de spaardeposito is uitgedrukt in een vreemde munt, de omvorming in 
euro een keer per jaar plaats vindt op 31 december of bij de definitieve 
vereffening van het deposito; 

4. De Memorie van Toelichting bij de wetswijziging stelt als volgt: 

"Dat de voorwaarden 'analoog' moeten zijn, wil om te beginnen zeggen dat de 
spaarboekjes aan dezelfde voorwaarden onderworpen moeten zijn als de 
basisvoorwaarden die in artikel 21,5° WIB 1992 vermeld zijn; en dat ze 
bovendien voldoen aan de in de betrokken lidstaat van overheidswege gestelde 
vereisten inzake de munt waarin de deposito's luiden, en inzake de voorwaarden 
en wijze van terugneming, en opneming, evenals wat betreft de structuur, het 
niveau en de wijze van berekening van de vergoeding ervan. Deze laatste 
vereisten moeten seliikwaardis zijn aan de in België geldende vereisten. Dit wil 
zeggen, dat ze - zonder identiek te zijn - van verseliikbare strekkim moeten zijn. 
[...]" (onze onderlijning) 

5. Artikel 2 KB/WIB 1992 bepaalt: 

"Om voor de toepassing van artikel 21, 5°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 in aanmerking te komen, moeten de in dat artikel 
vermelde spaardeposito's aan de volgende vereisten voldoen : 

1° de spaardeposito's moeten in euro zijn uitgedrukt; 

2° van de spaardeposito's kunnen, rechtstreeks of via een zichtrekening, slechts 
opvragingen worden gedaan voor volgende verrichtingen : 

a) terugbetaling in specie; 

b) transfer of overschrijving, niet krachtens een doorlopende opdracht 
uitgevoerd, naar een rekening op naam van de titularis van het spaardeposito; 

c) transfer naar een spaardeposito bij dezelfde instelling, op naam van de 
echtgeno(o)t(e) of van een familielid tot en met de tweede graad van de titularis 
van het spaardeposito; 

d) betaling van sommen, door de titularis van het spaardeposito verschuldigd in 
kapitaal, interesten of bijhorigheden wegens leningen of kredieten toegekend door 
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dezelfde instelling of door een inrichting die door dezelfde instelling wordt 
vertegenwoordigd; 

e) betaling, aan de instelling-depositaris, van verzekeringspremies en kosten 
betreffende het spaardeposito, van de prijs voor aankoop van of inschrijving op 
effecten, van de huur voor een safe en van een bewaarloon voor effecten in open 
bewaargeving; 

3° de opvrasinssvoorwaarden dienen te voorzien in de mogelijkheid voor de 
instelling-depositaris de opvragingen afhankelijk te stellen van een 
opzeggingstermijn van 5 kalenderdagen wanneer zij 1.250 EUR overtreffen en ze 
te beperken tot 2.500 EUR per halve maand; 

4° 

a) de vereoedins van de spaardeposito's bestaat verplicht maar ook uitsluitend 
uit: 

- een basisrente; en 

- een getrouwheidspremie; 

b) de basisrente en de setrouwheidspremie worden berekend tegen een rentevoet 
uitgedrukt op jaarbasis. 

De deposito's brengen een basisrente op ten laatste vanaf de kalenderdag die 
volgt op de kalenderdag van de storting en brengen geen rente meer op vanaf de 
kalenderdag van de opvraging. 

Stortingen en opvragingen op dezelfde kalenderdag worden gecompenseerd voor 
de berekening van de basisrente en de getrouwheidspremie. 

De verworven basisrente wordt eens per kalenderjaar gestort op het deposito om, 
in afwijking van het tweede lid, een basisrente op te brengen vanaf 1 januari van 
het jaar. 

Aan de titularis van een spaardeposito mag geen debetrente worden gevraagd. 

De getrouwheidspremie wordt toegekend voor de deposito's die gedurende twaalf 
opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven blijven. 

In geval van overdracht van een spaardeposito naar een ander spaardeposito 
geopend op naam van dezelfde titularis bij dezelfde instelling, anders dan 
krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de 
premieverwervingsperiode voor het eerste spaardeposito verworven, op 
voorwaarde dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de 
betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke 
overdrachten vanop hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd. 
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Wanneer eenzelfde instelling over verschillende bankmerken beschikt, komen 
enkel de binnen eenzelfde bankmerk uitgevoerde overdrachten in aanmerking 
voor de toepassing van het vorige lid. Het begrip " bankmerk " verwijst naar een 
afzonderlijk georganiseerd distributienetwerk binnen eenzelfde juridische entiteit. 

Bij een in de vorige leden bedoelde overdracht wordt de getrouwheidspremie pro 
rata temporis berekend op basis van de voor elk spaardeposito geldende 
rentevoet van de getrouwheidspremie. 

Onverminderd de vorige leden begint de getrouwheidspremie te lopen ten laatste 
vanaf de kalenderdag die volgt op de kalenderdag van de storting. Opvragingen 
worden toegerekend aan de bedragen waarvoor de premieverwervingsperiode het 
minst gevorderd is. Als verschillende bedragen eenzelfde 
premieverwervingsperiode hebben, wordt de opvraging in de eerste plaats 
toegerekend aan het bedrag met de laagste rentevoet van de getrouwheidspremie. 

Driemaandelijks worden de verworven getrouwheidspremies in rekening 
gebracht. De getrouwwheidspremies verworven tijdens het eerste, tweede, derde 
en vierde kwartaal brengen respectievelijk vanaf 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 
januari volgend op dat kwaartaal een basisrente op; 

c) de basisrentevoet die een instelling voor de ontvangen spaardeposito's toekent, 
mag het hoogste van de volgende twee percentages niet overschrijden : 

- 3 pet; 

- het percentage voor basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale 
Bank dat van toepassing is op de tiende van de maand die het lopende 
kalendersemester voorafgaat. 

Elke stijging van de basisrentevoet wordt gedurende een periode van minstens 
drie maanden behouden, behalve bij een daling van het percentage voor 
basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank. 

De aangeboden rentevoet van de getrouwheidspremie mag, onverminderd het 
bepaalde onder littera e) hierna, 

- niet hoger liggen dan 50 pet van de maximale basisrentevoet waarvan sprake in 
het eerste lid. Indien dit percentage niet gelijk is aan een veelvoud van een tiende 
percent, wordt de maximale rentevoet van de getrouwheidspremie op het lagere 
tiende percent afgerond; 

- niet lager liggen dan 25 pet van de aangeboden basisrentevoet. Indien dit 
percentage niet gelijk is aan een veelvoud van een tiende percent, wordt de 
minimale rentevoet van de getrouwheidspremie afgerond op het lagere tiende 
percent; 

d) per spaardeposito is, op hetzelfde ogenblik, slechts één basisrentevoet van 
toepassing; 



6 

e) de setrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, is 
dezelfde voor nieuwe stortingen en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe 
getrouwheidsperiode begint te lopen. Onverminderd de toepassing van de 
bepaling onder 4°, b), zevende lid, blijft de getrouwheidspremie die van 
toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe 
getrouwheidsperiode, van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode; 

5° de instelling-depositaris gaat na of de in artikel 21, 5°, WIB 92, voorziene 
grens is bereikt telkens de basisrente en de getrouwheidspremie in rekening 
worden gebracht en neemt daarbij alle bedragen in aanmerking die tijdens de 
belastbare periode werden toegekend. " (onze onderlijning) 

6. De administratie heeft hierover op 12 juni 2014 een circulaire uitgevaardigd, 

Circulaire nr. AAFisc. 22/2014 (Ci. RH. 231/633.479), waar wordt gesteld onder 

titel "2. Vereisten waaraan de buitenlandse spaardeposito's die worden bedoeld door 

de vrijstelling moeten voldoen": 

4. Overeenkomstig art. 21, 5°, WIB 92 (zie bijlage), moeten de buitenlandse 
spaardeposito's voldoen aan de vereisten zoals vastgesteld door de wetgever (of 
een uitvoerende overheidsinstantie die bevoegd is voor de toepassing van de 
fiscale wetgeving) en die het voorwerp zijn geweest van een voorafgaand advies 
van instanties die gelijkwaardig zijn aan de Nationale Bank van België en de 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. 

5. Bovendien moeten die vereisten analoog zijn aan de vereisten zoals 
gedefinieerd in art. 2, KB/WIB 92 met betrekking tot: 

- de munt waarin ze zijn uitgedrukt; 

- de voorwaarden en de wijze van terusnemins en opneming; 

- en de structuur, het niveau en de berekeninsswijze van hun versoedim. 

Voor een detail van die vereisten wordt verwezen naar dat art. 2, KB/WIB 92 (zie 
bijlage)." (onze onderlijning) 

Het recht van de Unie 

7. Artikel 56 VWEU stelt als volgt: 

"In het kader van de volgende bepalingen zijn de beperkingen op het vrij 
verrichten van diensten binnen de Unie verboden ten aanzien van de onderdanen 
der lidstaten die in een andere lidstaat zijn gevestigd dan die, waarin degene is 
gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht. 

Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing verklaren 
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ten gunste van de onderdanen van een derde staat die diensten verrichten en 
binnen de Unie zijn gevestigd." 

8. Artikel 63 VWEU stelt: 

"1. In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het 
kapitaalverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen 
verboden. 

2. In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het 
betalingsverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen 
verboden." 

4. BESPREKING 

De vraagstelling 

9. Artikel 267 VWEU strekt tot uitlegging van de bepalingen van de Verdragen en tot 

beoordeling van de geldigheid en uitlegging van de handelingen van de instellingen, 

de organen of de instanties van de Unie. Het strekt niet tot beoordeling van de 

nationale wetgeving van de Lidstaten. De Commissie stelt dan ook voor de door de 

verwijzende rechter gestelde vraag te herformuleren als volgt: 

"Dienen de artikelen 56 en 63 VWEU alsmede de artikelen 36 en 10 van de EER-
overeenkomst zo te worden geïnterpreteerd dat deze bepalingen zich verzetten 
tegen een nationale norm zoals artikel 21, 5° WIB 1992, zoals het is gewijzigd 
door artikel 170 Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen, die hoewel 
ze zonder onderscheid geldt voor binnen- en buitenlandse dienstverrichter, vereist 
dat voldaan wordt aan voorwaarden die analoog zijn aan deze opgenomen in 
artikel KB/WIB 1992 die de facto eigen zijn aan de Belgische markt en 
buitenlandse dienstverrichters bijgevolg ernstig belemmert hun diensten aan te 
bieden binnen België?" 

Voorgaanden 

De zaak C-383/10, Commissie t. België 

10. De zaak C-383/10, Commissie t. België betrof eveneens artikel 21, 5° WIB 1992 

doch in de versie die van toepassing was voor de Wet van 25 april 2014. Uw Hof 

heeft in die zaak over de toenmalige Belgische wetgeving geoordeeld dat zij voor 

interesten uit een spaardeposito een verschil invoert naargelang de interesten worden 

betaald door een bank die wel of niet in België is gevestigd (zie randnummer 44 

arrest). De belemmering van de vrijheid van dienstverlening die daaruit voortvloeide 

werd bovendien niet ontkend voor de Belgische regering (randnummer 46). De 
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toenmalige regeling had tot gevolg dat Belgische ingezetenen worden ontmoedigd 

om gebruik te maken van de diensten van een in een andere lidstaat gevestigde bank 

en om een spaarrekening bij een niet in België gevestigde bank te openen of aan te 

houden, aangezien de door deze bank betaalde interesten niet in aanmerking kunnen 

komen voor de betrokken belastingvrijstelling wanneer deze banken niet op het 

Belgische grondgebied zijn gevestigd. Bovendien kan deze regeling houders van een 

spaarrekening bij een in België gevestigde bank, die dus deze vrijstelling genieten, 

ervan afhouden hun rekening over te brengen naar een in een andere lidstaat 

gevestigde bank (randnummer 47). 

11. In een arrest van 6 juni 2013 heeft Uw Hof dan ook geoordeeld dat door de 

invoering en instandhouding van een regeling - artikel 21,5° WIB 1992 in de alsdan 

geldende versie - waarbij door niet-ingezeten banken betaalde interesten 

discriminatoir worden belast als gevolg van de toepassing van een 

belastingvrijstelling die uitsluitend geldt voor door ingezeten banken betaalde 

interesten, het Koninkrijk België de verplichtingen niet is nagekomen die op hem 

rusten krachtens artikel 56 VWEU en artikel 36 van het Verdrag betreffende de 

Europese Economische Ruimte (zie dispositief). 

Artikel 21, °5 WIB 1992 aan de orde in zaak C-383/10 

12. Het toenmalig geldende artikel 21,5° WIB 92 bevatte de uitdrukkelijke beperking 

voor de belastingvrijstelling dat dat inkomsten uit spaardeposito's zijn ontvangen 

door de in België gevestigde kredietinstellingen die vallen onder de wet van 22 

maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen: 

"De inkomsten van roerende goederen en kapitalen omvatten niet: 

[...] 

5° de eerste schijf van 1.730 EUR (basisbedrag 1.250 EUR) per jaar van de 
inkomsten uit spaardeposito's die zonder overeengekomen vaste termijn of 
opzeggingstermijn zijn ontvangen door de in België gevestigde kredietinstellingen 
die vallen onder de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op 
de kredietinstellingen, met dien verstande dat : 

- deze deposito's bovendien moeten voldoen aan de vereisten die de Koning 
stelt op advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (...), wat betreft de munt waarin deze deposito's luiden en de 
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voorwaarden en wijze van terugneming en opneming, evenals wat betreft de 
structuur en het niveau en de wijze van berekening van de vergoeding ervan ; 

- als opzeggingstermijn in de zin van deze bepaling niet worden beschouwd de 
termijnen die slechts een waarborg zijn die de depositaris voor zich heeft 
bedongen ; 

[.••]" 

Artikel 21 5° WIB 1992 zoals gewijzigd bij Wet van 25 april 2014 

13. Bij de tenuitvoerlegging van Uw arrest dd. 6 juni 2013 door de Wet van 25 april 

2014, quod non, heeft de Belgische wetgever zich beperkt tot het openstellen van de 

vrijstelling voor "deposito's die zijn ontvangen door kredietinstellingen die in een 

andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd" op 

voorwaarde dat "deze deposito's aan analoge vereisten moeten voldoen zoals 

vastgesteld door de gelijkwaardige bevoegde overheidsinstanties van de andere 

lidstaat". 

14. Bovendien werd een derde streepje toegevoegd voor deposito's aangehouden in 

lidstaten die (nog) niet de euro als munteenheid hebben aangenomen: "wanneer de 

spaardeposito is uitgedrukt in een vreemde munt, de omvorming in euro een keer 

per jaar plaats vindt op 31 december of bij de definitieve vereffening van het 

deposito". 

Het begrip "analoge vereisten" in de huidige regeling 

15. Dit lijkt prima facie een bona fide uitvoering te zijn van Uw arrest in de zaak C-

383/10. Of dit inderdaad zo is hangt met name af van de interpretatie die wordt 

gegeven aan het begrip "analoge vereisten". In de Memorie van Toelichting bij deze 

wetswijziging wordt alvast gesteld dat "de voorwaarden 'analoog' moeten zijn, wil 

om te beginnen zeggen dat de spaarboekjes aan dezelfde voorwaarden onderworpen 

moeten zijn als de basisvoorwaarden die in artikel 21,5° WIB 1992 vermeld zijn"1. 

16. Dit is op zichzelf reeds opmerkelijk omdat de gebruikelijke betekenis van "analoog" 

een synoniem is van "overeenkomstig" of "gelijkaardig", niet van "dezelfde" of 

1 Memorie van Toelichting, p. 41. 
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"identiek". Ook de Belgische wetgever is het daarmee eens als deze even verder in 

de Memorie van Toelichting stelt dat "[d]eze laatste vereisten moeten seliikwaardis 

zijn aan de in België geldende vereisten. Dit wil zeggen, dat ze - zonder identiek te 
y 

zijn - van vergelijkbare strekking moeten zijn" . 

17. Het is bijgevolg niet duidelijk hoe het begrip analoog door de Belgische wetgever 

wordt begrepen als deze in dezelfde paragraaf in de Memorie van Toelichting aan 

hetzelfde begrip twee niet met elkaar verenigbare betekenissen toekent. 

Toepassing van artikel 21, 5° WIB 1992 na de Wet van 25 april 2014 

18. De Commissie heeft in de laatste jaren aan aantal klachten ontvangen van 

belastingplichtigen, zoals belanghebbenden in de huidige zaak, die menen recht te 

hebben op de belastingvrijstelling die door artikel 21,5° WIB 1992 wordt verleend, 

ook voor deposito's aangehouden in andere lidstaten. Naar aanleiding van deze 

klachten heeft de Commissie dan ook een EU Pilot procedure tegen België opgestart 

(nr. 5921/12/TAXU). 

19. In het kader van deze procedure heeft de Belgische regering toegegeven dat geen 

enkele bankrekening bij een bank gevestigd in een andere EU-lidstaat of EER-staat 

voor de belastingvrijstelling in aanmerking komt. 

20. Hieruit leidt de Commissie af dat artikel 21, 5° WIB 1992, zoals gewijzigd door 

artikel 170 van Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen, slechts formeel 

werd gewijzigd, doch dat de door het Hof vastgestelde discriminatie niet is 

opgeheven. Dit is het gevolg van het feit dat de voorwaarden op maat werden 

gemaakt van zowel de Belgische reglementering van spaardeposito's alsook op de 

Belgische marktpraktijk voor spaardeposito's. Geen enkele andere lidstaat blijkt een 

regeling te hebben die "analoog" is aan de regeling zoals de Belgische waardoor de 

fiscale vrijstelling op geen enkele spaardeposito's in andere lidstaten kan worden 

toegekend. 
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De van toepassing zijnde vrijheid 

De vrijheid van dienstverrichting 

21. In Uw arrest in de zaak C-383/10, Commissie t. België, die essentieel dezelfde 

bepaling betrof, heeft Uw Hof geoordeeld dat de vrijheid van dienstverrichting van 

toepassing was. 

22. Uw Hof benadrukte dat bankdiensten diensten zijn in de zin van artikel 57 VWEU 

en dat artikel 56 VWEU in de weg staat aan de toepassing van een nationale regeling 

die de mogelijkheid voor een dienstverrichter om daadwerkelijk van de vrijheid van 

dienstverrichting gebruik te maken, zonder objectieve rechtvaardiging beperkt (zie 

arrest Commissie/Denemarken, C-l50/04, punt 37 en Commissie/België, C-383/10, 

punt 41). 

23. Daarenboven stelde Uw Hof dat dat artikel 56 VWEU met name in de weg staat aan 

een nationale regeling die ertoe leidt dat de werkzaamheden van een dienstverrichter 

die in een andere lidstaat is gevestigd en aldaar rechtmatig soortgelijke diensten 

verricht, worden verboden of meer belemmerd (zie arrest Commissie/België, C-

522/04, punt 38 en Commissie/België, C-383/10, punt 43). 

Het vrij verkeer van kapitaal 

24. Operaties in rekening-courant of depositorekeningen aangehouden door ingezetenen 

bij buitenlandse financiële instellingen zijn opgenomen in punt VI, deel В van de 

nomenclatuur opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 88/361/EEG van de Raad van 24 

juni 1988 voor de uitvoering van artikel 67 van het EG-Verdrag, thans artikel 63 

VWEU, en vallen dus onder het begrip kapitaalverkeer. Ook deze vrijheid is 

bijgevolg van toepassing op de huidige zaak. 

Een beperking van het vrij verkeer? 

25. Net zoals in zaak case C-383/10 moet worden geconstateerd dat de huidige regeling 

tot gevolg heeft dat Belgische ingezetenen worden ontmoedigd om gebruik te maken 

van de diensten van een in een andere lidstaat gevestigde bank en om een 

spaarrekening bij een niet in België gevestigde bank te openen of aan te houden, 

aangezien de door deze bank betaalde interesten niet in aanmerking kunnen komen 

voor de betrokken belastingvrijstelling wanneer deze banken niet voldoen aan de 
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criteria van de Belgische wetgeving. Bovendien kan deze regeling houders van een 

spaarrekening bij een in België gevestigde bank, die dus deze vrijstelling genieten, 

ervan afhouden hm rekening over te brengen naar een in een andere lidstaat 

gevestigde bank (naar analogie van randnummer 47 van zaak C-383/10). 

Een eventuele rechtvaardisine 

26. Uit vaste rechtspraak volgt dat nationale maatregelen die de uitoefening van de door 

het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen belemmeren of minder 

aantrekkelijk kunnen maken, niettemin toelaatbaar kunnen zijn indien zij een doel 

van algemeen belang nastreven, geschikt zijn om de verwezenlijking daarvan te 

waarborgen en niet verder gaan dan noodzakelijk is om het nagestreefde doel te 

bereiken (zaak C/383/10, Commissie t. België, randnummer 49 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak). 

De doelstelling van de Belgische regeling 

27. Het doel van de Belgische wetgeving zoals aangegeven door de Belgische regering 

in haar antwoord op de EU Pilot, maar ook in bv. het Verslag aan de Koning bij het 

Koninklijk Besluit van 21 september 2013 tot wijziging van het KB/WIB 1992 met 

betrekking tot de voorwaarden tot vrijstelling van de spaardeposito's beoogd in 

artikel 21,5° WIB en de voorwaarden van het aanbod van tarieven of deze laatste , 

is dat spaarders moeten worden aangemoedigd om hun deposito's langer op de 

spaarrekening aan te houden. Voormeld KB maakt dit duidelijk waar het Verslag 

aan de Koning begint met de zin "Sire, Het spaardeposito is een financieel 

basisproduct dat een fiscaal voordeel geniet om de Belgische spaarders ertoe aan te 

zetten voor dergelijk product te opteren. " 

28. Dit verklaart ook de nadruk die wordt gelegd op de specifieke beperkingen van de 

mogelijkheid tot opvraging en overschrijving van deposito's, alsook de specifieke 

vergoeding van de spaardeposito's die wordt gesplitst in een basisrente en een 

getrouwheidspremie. 

3 B.S. 27 september 2013, Ed. 2, p. 68465. 
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Toetsing 

29. De doelstelling om spaarders aan te moedigen hun deposito's langer op hun 

spaarrekening aan te houden is een politieke keuze, doch deze moet kaderen binnen 

de vereisten van een interne markt zoals die in de EU is gerealiseerd. Uit vaste 

rechtspraak volgt dat een beperking van de vrijheid van vestiging slechts kan 

worden toegestaan indien zij gerechtvaardigd is uit hoofde van dwingende vereisten 

van algemeen belang. Daarenboven moet de beperking in een dergelijk geval 

geschikt zijn om het nagestreefde doel te verwezenlijken en mag zij niet verder gaan 

dan nodig is om dat doel te bereiken (zie bv. zaak C-371/10, National Grid Indus, 

randnummer 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

30. De aanmoediging van spaarders om hun spaardeposito's langer op de spaarrekening 

aan te houden is geen dwingende vereiste van algemeen belang. 

31. Ook de aanmoediging om "Belgische spaarders ertoe aan te zetten voor een 

dergelijk product te opteren"4, samen met het feit dat geen enkele bank in een 

andere lidstaat een dergelijk product aanbiedt, wijst eerder op de bescherming van 

de particuliere belangen van de Belgische financiële sector dan een dwingend 

vereiste van algemeen belang. 

32. De Commissie is bovendien van mening dat, voor zover nog relevant, quod non, de 

bijzondere regels waar de spaarrekeningen aan moeten beantwoorden niet dienstig 

zijn voor het doel dat de Belgische wetgever heeft gesteld. 

De opvragingsvoorwaarden 

33. Artikel 2, 2° KB/WIB 1992 voorziet in specifieke regels voor opvragingen. Het 

belangrijkste effect van deze regels is dat het geld op de spaarrekening niet kan 

worden gebruikt om betalingen aan de rekeningen van anderen dan de spaarder zelf 

of spaarrekeningen van de spaarder zelf of zijn familieleden in de tweede graad of 

de bank voor bepaalde diensten verstrekt door de bank. De eenvoud waarmee deze 

regels kunnen worden omzeild, bv. door middel van het gebruik van een toegestane 

bankrekening, zoals een zichtrekening, op naam van dezelfde titularis, maakt de 

voorwaarde ongeschikt om het gestelde doel te bereiken. Het feit dat een rekening 

4 Verslag aan de Koning bij KB 21 september 2013, reeds eerder vermeld. 
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bij een in een andere EU-lidstaat of EER-staat gevestigde bank zou voorzien in de 

mogelijkheid om direct betalingen aan de rekeningen van anderen te verrichten, mag 

daarom niet in de weg staan van de fiscale vrijstelling, aangezien de door België 

gestelde voorwaarde niet dienstig is voor de ingeroepen doelstelling. 

34. Artikel 2, 3° KB/WIB 1992 bepaalt bovendien dat het mogelijk moet zijn dat de 

bank in haar voorwaarden voor opvragingen voor bedragen hoger dan € 1,250 een 

wachttijd van 5 kalenderdagen oplegt, en dat die opvragingen kunnen worden 

beperkt tot € 2,500 per halve maand. 

35. Artikel 2, 3° KB/WIB 1992 vereist echter slechts dat de mogelijkheid wordt 

voorzien om deze voorwaarden op te leggen. Als een Belgische bank geen gebruik 

maakt van deze mogelijkheid om deze beperkingen op opvragingen op te leggen, 

komen de bij haar aangehouden spaarrekeningen nog steeds in aanmerking komen 

voor de vrijstelling. Het feit dat een bank gevestigd in een andere EU-lidstaat of 

EER-staat niet de mogelijkheid zou hebben dezelfde beperkingen op opvragingen op 

te leggen, kan bijgevolg niet worden gebruikt om de beperking te rechtvaardigen. 

De vergoeding van de spaardeposito 's 

36. België stelt dat artikel 2, 4° KB/WIB 1992, dat voorziet in het systeem van de twee 

rentetarieven, een basisrente en een getrouwheidspremie gekoppeld aan de 

tijdsperiode waarin de deposito's op de rekening werden aangehouden spaarders 

aanmoedigt hun spaargeld langer op de spaarrekening aan te houden. Echter, zoals 

reeds gesteld, is de noodzaak om spaarders te stimuleren om hun spaargeld langer op 

hun spaarrekeningen houden is geen dwingende reden van algemeen belang. 

37. De vraag kan zich stellen in welke mate het systeem van twee rentetarieven nuttig is 

om spaarders tot sparen aan te zetten. In elk geval kan worden gesteld dat het niet 

noodzakelijk is om het doel te bereiken. Een spaarrekening, die zoals de naam 

aangeeft als doel heeft om spaargelden te verzamelen, verschilt immers van een 

zichtrekening, die dient voor courante betalingen. Het volstaat dan ook dat de 

spaarrekening een hogere rentevoet opbrengt om het doel van aanmoediging tot 

sparen te verwezenlijken. Of deze hogere rentevoet in één rentevoet wordt 

uitgedrukt, dan wel in twee rentevoeten, is daarbij van ondergeschikt belang en 

geenszins noodzakelijk om de doelstelling te bereiken. Het enige gevolg van deze 
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voorwaarde lijkt erin te bestaan dat spaarrekeningen aangehouden in andere 

EU/EER-lidstaten, en die niet het systeem van basisrentevoet en 

getrouwheidspremie kennen, van het fiscale voordeel worden uitgesloten. 

De munt waarin de deposito's moeten luiden 

38. De huidige regeling is op zijn minst onduidelijk te noemen. Artikel 2, Io KB/WIB 

1992 stelt dat de spaardeposito's in euro moeten zijn uitgedrukt. Artikel 21,5° WIB 

1992 echter bevat nu een derde gedachtestreepje dat stelt dat wanneer het 

spaardeposito is uitgedrukt in een vreemde munt, de omvorming in euro een keer per 

jaar plaats vindt op 31 december of bij de definitieve vereffening van het deposito. 

39. De Commissie stelt zich dan ook de vraag of de regeling dan ook niet gelijkaardig is 

aan die die aan de orde was in zaak C-222/97, Trümmer en Mayer, waar 

betrokkenen enkel met het oog op de inschrijving van de hypotheek, verplicht waren 

om de schuldvordering in de nationale valuta te evalueren en deze omzetting in 

voorkomend geval moesten doen vaststellen (zie randnummer 27), wat het risico 

meebracht van aanvullende kosten voor contractpartijen. 

40. In de huidige zaak kan de vraag gesteld worden of de (jaarlijkse) verplichting tot 

omvorming in euro ook niet dergelijke aanvullende kosten kan meebrengen, dan wel 

een dienstverrichting is die een buiten de eurozone gevestigde bank niet 

noodzakelijk zal willen aanbieden aan de Belgische rekeninghouder. Het lijkt de 

Commissie in elk geval nuttig dat Uw Hof door de Belgische regering wordt 

ingelicht over de modaliteiten van deze omzetting. 

41. Los van voorgaande kan de Commissie bovendien geen geldige dwingende reden 

van algemeen belang bedenken waarom België, in het licht van de voormelde 

doelstelling, een dergelijke omzetting zou moeten voorschrijven. 

Andere mogelijke doelstellingen 

42. De Commissie kan zich voorstellen dat de Belgische regering een beroep zou 

kunnen doen op het prudentieel toezicht op de banken in het belang van de spaarder 

om de beperking te rechtvaardigen. Echter deze is sinds de Tweede Richtlijn 

89/646/EEG van de Raad van 15 december 1989 tot coördinatie van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de 
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werkzaamheden van kredietinstellingen, alsmede tot wijziging van Richtlijn 

77/780/EEG5 geharmoniseerd waardoor banken die in de EU zijn gevestigd hun 

diensten in andere lidstaten kunnen aanbieden dan de lidstaat waar zij zijn gevestigd 

en dit onder toezicht van het controleorgaan van de lidstaat van vestiging. Het is 

echter niet duidelijk hoe prudentieel toezicht relevant zou zijn voor een fiscale 

regeling die een vrijstelling voorziet. Inderdaad, het al dan niet vrijstellen van 

belasting van ontvangen interesten leidt niet tot meer of minder prudentieel toezicht, 

noch tot meer of minder zekerheid voor de depositohouder, doch enkel tot een 

versnippering van de interne markt voor spaargelden. 

5. BESLUIT 

De Commissie stelt voor de prejudiciële vraag als volgt te beantwoorden: 

De artikelen 56 en 63 VWEU alsmede de artikelen 36 en 10 van de EER-
overeenkomst dienen zo te worden geïnterpreteerd dat deze bepalingen zich 
verzetten tegen een nationale norm zoals artikel 21, 5° WIB 1992, zoals het is 
gewijzigd door artikel 170 Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen, die 
hoewel ze zonder onderscheid geldt voor binnen- en buitenlandse dienstverrichter, 
vereist dat voldaan wordt aan voorwaarden die analoog zijn aan deze opgenomen in 
artikel KB/WIB 1992 die de facto eigen zijn aan de Belgische markt en buitenlandse 
dienstverrichters bijgevolg ernstig belemmert hun diensten aan te bieden binnen 
België. 

Wim ROELS 
Gemachtigde van de Commissie 

5 Publicatieblad Nr. L 386 van 30/12/1989 biz. 1-13. 




