REGLEMENT CRELAN-SPAARREKENINGEN
1. Voorwerp
Dit reglement regelt de gereglementeerde spaarrekeningen in euro van Crelan en vormt een
aanvulling op het Algemeen Reglement der Bankverrichtingen en op de Essentiële
Spaardersinformatie beschikbaar op www.crelan.be of bij uw agent.
Er wordt verstaan onder gereglementeerde spaarrekeningen de spaardeposito’s onderworpen
aan artikel 21, 5° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 2 van het
koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92).
De volgende spaarrekeningen voldoen aan de eisen van de gereglementeerde spaardeposito’s.
Ze zijn uitsluitend bestemd voor natuurlijke personen :
1)
2)
3)
4)

het Crelan-spaarboekje ;
het Crelan Direct boekje;
het Crelan Horizon boekje;
het Crelan iHorizon boekje.

Crelan behoudt zich het recht voor om het aantal spaarrekeningen die door een persoon als
titularis en/of medetitularis geopend kan worden te beperken.

2. Rekeningvergoeding
De vergoeding van de spaarrekeningen is samengesteld uit een basisrente en een
getrouwheidspremie.
a) De basisrente wordt per dag berekend op de totaliteit van het saldo, voor zowel nieuwe
stortingen als voor bestaande tegoeden. Hij wordt berekend op basis van een kalenderjaar
bestaande uit 365 of 366 dagen (schrikkeljaar). Per spaarrekening is, op een bepaald
ogenblik, één basisrentevoet van toepassing. Deze basisrentevoet kan elke dag gewijzigd
worden. Bij stijging van de basisrentevoet blijft deze van toepassing gedurende 3 maanden
behalve bij een daling van de basisherfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank.
b) De getrouwheidspremie is verworven voor bedragen die gedurende 12 opeenvolgende
kalendermaanden op de rekening blijven staan. Dit tarief kan op elk ogenblik door de bank
gewijzigd worden. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de
storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft echter gedurende 12
maanden ongewijzigd van toepassing. Bij een overdracht, niet krachtens een doorlopende
opdracht uitgevoerd, tussen twee Crelan-spaarrekeningen geopend op naam van minstens
een gemeenschappelijke titularis, blijft de verwervingsperiode van de getrouwheidspremie
op de oorspronkelijke spaarrekening verworven op de spaarrekening van bestemming op
voorwaarde:
- dat het bedrag van de overdracht minimum 500 EUR bedraagt,
- dat de betrokken titularis nog geen drie overdrachten van dit type heeft uitgevoerd,
vanaf deze spaarrekening, in de loop van hetzelfde kalenderjaar.
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3. Berekening en kennisgeving van de vergoeding
De valutadatum is de dag waarop een gestort tegoed op een spaarrekening rente begint op te
brengen of de dag waarop een opgevraagd tegoed ophoudt rente op te brengen.
Valutadatum van een storting: datum van de dag van storting.
Valutadatum van een opname: datum van de dag van opname.
Stortingen en opnames op dezelfde kalenderdag worden gecompenseerd voor de berekening van
de basisrente en de getrouwheidspremie.
a) De basisrente wordt elk jaar op 1 januari betaald of wanneer u uw rekening afsluit. De
getrouwheidspremie wordt per trimester betaald op de eerste dag na het kwartaal waarin die
premie verworven is (i.e. op 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari) of bij afsluiting van de
rekening indien de getrouwheidspremie op dat ogenblik verworven is.
b) Crelan behoudt zich het recht voor om op elk moment de tarieven van haar spaarrekeningen
te wijzigen, afhankelijk van de marktomstandigheden of als gevolg van een daling van de
wettelijk toegelaten maximale rentevoet in overeenstemming met artikel 2, 4°, c van het
KB/WIB 92.
De tarieven zijn beschikbaar op www.crelan.be of in de kantoren.
c) Elke wijziging van de basisrente en/of van de getrouwheidspremie evenals van de kenmerken
van het product wordt aan de klanten meegedeeld via een bericht bij de rekeninguittreksels
of per brief of e-mail.

4. Kosten
De opening, sluiting, beheer en alle debet- of creditverrichtingen op de spaarrekeningen zijn
gratis.
Voor geldopnames van of stortingen op een iHorizon boekje aan het loket wordt een bedrag van
5 EUR aangerekend.
De elektronische rekeninguittreksels of de uittreksels geprint aan een Crelan-geldautomaat zijn
gratis. Afhankelijk van de gekozen frequentie worden jaarlijkse forfaitaire kosten afgehouden
voor de verzending van papieren rekeninguittreksels via de post. Deze kosten staan vermeld op
de geldende tarieflijsten.

5. LIFO-regel (last in, first out) toegepast op de getrouwheidspremie
De geldopnames worden in de eerste plaats geboekt bij de bedragen waarvoor de
verwervingsperiode van de getrouwheidspremie het minst ver gevorderd is.

6. Toegestane debetverrichtingen op een spaarrekening
Van de gereglementeerde spaarrekening geopend bij Crelan kunnen alleen maar opnames
worden gedaan voor de volgende verrichtingen:


Opname in speciën, wetende dat Crelan zich het recht voorbehoudt om de opname
afhankelijk te stellen van een voorbericht van 5 kalenderdagen indien zij meer dan 1.250 EUR
bedraagt en te beperken tot 2.500 EUR per halve maand, in overeenstemming met artikel 2
van het KB/WIB 92;
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Overschrijving, niet in het kader van een doorlopende opdracht, van de spaarrekening naar
om het even welke andere rekening geopend bij Crelan op naam van de titularis van de
spaarreking;
Overschrijving van de spaarrekening naar een spaarrekening geopend bij Crelan op naam van
de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende of een familielid tot en met de tweede graad
van de titularis van de spaarrekening;
Betaling van verschuldigde sommen in hoofdsom, intresten en toebehoren door de titularis
van de spaarrekening op grond van leningen of kredieten toegekend door Crelan of door een
organisatie die door Crelan wordt vertegenwoordigd;
Betaling aan Crelan van verzekeringspremies en kosten betreffende de spaarrekening,
aankoop van of inschrijving op effecten, huur van een kluis en bewaarloon voor effecten in
open bewaargeving.

Andere dan de hierboven beschreven verrichtingen zijn niet mogelijk bij Crelan.

7. Depositobescherming
De gestorte bedragen vallen onder de depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000
euro per persoon en per bank. Crelan is aangesloten bij het verplichte wettelijke Belgische
depositogarantiestelsel.
Meer informatie hierover vindt u op de website: www.garantiefonds.belgium.be/nl.

8. Fiscaliteit
Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf op de gereglementeerde
spaarrekeningen voor natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de personenbelasting (het
bedrag van deze eerste schijf is geplafonneerd op 990 EUR voor het inkomstenjaar 2020).
Dit geldt voor elke belastingplichtige. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op
naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden. Voor elke rentevergoeding die het plafond
overtreft, wordt een roerende voorheffing van 15% bij de bron ingehouden. Als u verschillende
spaarrekeningen heeft waarvan het totaal aan interesten het wettelijk maximum overtreft, dient
het verschil in de belastingaangifte vermeld te worden. Indien er teveel roerende voorheffing
werd ingehouden, is het mogelijk om via uw belastingaangifte de terugbetaling van het ten
onrechte ingehouden bedrag te vragen aan de FOD Financiën.

9. Uitwisseling van inlichtingen
In toepassing van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen
betreffende financiële rekeningen, kan Crelan verplicht worden om automatisch bepaalde
inlichtingen uit te wisselen met de Belgische FOD Financiën. De betrokken personen zullen op de
hoogte worden gebracht van de informatie die aan de FOD Financiën werd overgemaakt.

Februari 2020

3

10. Klachten
Indien u meent dat er zich bij de toepassing van de werkingsmodaliteiten inzake het
spaardeposito, inclusief wat de intrestberekening betreft, problemen hebben voorgedaan, kunt
u zich wenden tot Crelan, Klachtendienst - 251 Sylvain Dupuislaan - 1070 Brussel - E-mail:
complaints@crelan.be.
Indien u geen bevredigend antwoord heeft gekregen, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin,
Ombudsdienst voor financiële diensten, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2,
1000 Brussel, Tel. : +32 2 545 77 70, Fax : +32 2 545 77 79.
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be, Internet : http://www.ombudsfin.be.
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