
ARREST 8 JUNI 2017 VAN HET HOF VAN JUSTITIE  :  VRIJSTELLING INTERESTEN GELDT ONVERKORT 

VOOR BUITENLANDSE SPAARDEPOSITO’S 

Belgische voorwaarde van getrouwheidspremie is in strijd met Europees recht! 

Het Hof van Justitie heeft bij arrest van 8 juni 2017 geoordeeld dat de vrijstellingsregeling van artikel 

21, 5° WIB 1992, hoewel deze zonder onderscheid geldt voor inkomsten uit spaardeposito’s van 

financiële instellingen die in België zijn gevestigd of in een andere lidstaat van de Europese 

Economische Ruimte, in strijd is met het Europees recht. Deze vrijstellingsregeling legt immers 

voorwaarden op , zoals de vereiste dat de vergoeding van de spaardeposito’s verplicht én uitsluitend 

moet bestaan uit een basisrente en een getrouwheidspremie, waaraan de facto  enkel door Belgische 

financiële instellingen kan worden voldaan. Hiermee schendt de Belgische bepaling het Europees 

recht. 

Op grond van deze uitspraak, zullen naast de interesten op Belgische spaardeposito’s ook de interesten 

genoten op spaardeposito’s van financiële instellingen gevestigd in de E.E.R. in aanmerking komen 

voor de vrijstellingsregeling van artikel 21, 5° WIB 1992. Overeenkomstig artikel 21,5° WIB 1992 zijn 

de interesten tot een bedrag van 1.880,00 € per jaar per belastingplichtige vrijgesteld. Het bedrag aan 

interesten dat deze vrijstellingsgrens overschrijdt, is belastbaar tegen een afzonderlijk tarief van 15% 

(in plaats van het algemeen van toepassing zijnde tarief van 30%).  

De belastingplichtige kan dan ook de vrijstellingsregeling van artikel 21, 5° WIB 1992 ten aanzien van 

uw inkomsten op  buitenlandse spaardeposito’s toepassen in de aangifte in de personenbelasting over 

aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016). Bovendien kan de belastingplichtige op grond van het arrest dd. 8 

juni 2017 van het Hof van Justitie eveneens bezwaar aantekenen tegen reeds gevestigde aanslagen 

met betrekking tot voorbije aanslagjaren.  

Aarzel niet ons te contacteren, mocht u assistentie wensen bij het voorbereiden van uw aangifte in de 

personenbelasting of het indienen van bezwaar.  Wij zijn steeds tot verdere toelichting bereid. 

Brussel, 8 juni 2017 

Marc Vandendijk  

Chantal Hendrickx 

 


