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Uw beleggingen onder druk?
De nieuwe fiscale maatregelen in 7 vragen en antwoorden
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Welke impact hebben ze precies op uw geld en beleggingen? Een intro-
ductie. 

De nieuwe fiscale maatregelen  
in 7 vragen en antwoorden

Heeft de nieuwe taks op effectenrekeningen een impact  
op mijn portefeuille?

Bedraagt de gezamenlijke waarde van uw effectenrekening(en)  
meer dan 500.000 euro? Dan betaalt u voortaan een taks van 0,15% 
op de waarde van belastbare effecten die op uw effectenreke-
ning(en) staan. Bij een gemeenschappelijke effectenrekening (kop-
pels) geldt de taks pas vanaf 1 miljoen euro aan belastbare effecten.  
De financiële tussenpersonen (o.a. banken) zullen in principe de  
taks aan de bron inhouden. 
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Wat met de roerende voorheffing op mijn beleggingsfondsen?

Voortaan is de drempel van beleggingen in schuldvorderingen, die 
bepaalt of het ‘interestgedeelte‘ van de meerwaarde gerealiseerd 
bij verkoop (of terugkoop) van fondsen aan de roerende voorheffing 
is onderworpen, verlaagd van 25% naar 10%. 

Voor fondsen verworven voor 1 januari 2018, blijft de drempel van 
25% behouden.
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Geldt die taks van 0,15% op al mijn beleggingen?

De taks geldt voor aandelen en obligaties (al dan niet beursge-
noteerd), aandelen- en obligatiecertificaten, fondsen, trackers,  
warrants en kasbons. 

De taks geldt echter niet voor pensioenspaarfondsen, levens-
verzekeringen (beleggingen van Tak 21 of Tak 23), aandelen op 
naam die niet op een effectenrekening staan, termijnrekeningen, 
liquide middelen, edelmetalen en afgeleide instrumenten (opties,  
futures en swaps).
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De tarieven met betrekking  
tot de beurstaks ondergingen volgende wijziging: 

Kapitalisatie-
fondsen

Vorig tarief

Nieuw tarief (2018)

Plafond voor toepassing

Obligaties

0,09%

0,12%

1.300 euro*

O.m.  
aandelen

0,27%

0,35%

1.600 euro*

1,32%

1,32%*

4.000 euro*

Betaal ik voortaan  
ook meer beurstaks?

De meeste tarieven zijn sinds  
8 januari 2018 de hoogte ingegaan. 
De beurstaks wordt in principe  
alleen geheven op verrichtingen  
op de secundaire markt (aankoop en 
verkoop), en in de meeste gevallen 
niet op transacties op de primaire 
markt (zoals de uitgifte van nieuwe 
effecten, kapitaalverhogingen,…). 
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* onveranderd



Is er ook goed nieuws voor mijn portefeuille?

Via uw jaarlijkse belastingaangifte kunt u voortaan de roerende 
voorheffing (30%) terugvragen die u op dividenden van individuele 
aandelen betaalde. Dat bedrag is beperkt tot maximum 640 euro 

per jaar en per belastingplichtige (inkomstenjaar 2018). 

Een simulatie van uw mogelijks recupereerbare roerende  
voorheffing:

Heeft u een aandelenportefeuille met een dividendrendement  
van 2%? Dan kunt u tot 32.000 euro beleggen om het volle-
dige bedrag aan dividenden (640 euro) vrijgesteld te zien van  
Belgische roerende voorheffing (30%). Op dividenden boven die 
drempel van 640 euro zal u 30% Belgische roerende voorheffing 
betalen. Opgelet: de reeds betaalde Belgische roerende voor-
heffing is definitief en wordt niet terugbetaald. U dient zelf een  
teruggave te vragen via de aangifte van uw personenbelasting.

En voor mijn pensioensparen?

Vanaf het inkomstenjaar 2018 kunt u jaarlijks een hoger bedrag 
opzij zetten voor pensioensparen. Er zijn voortaan twee mogelijk-
heden:

•  storting tot 960 euro: belastingvermindering van 30% van het 
gestorte bedrag

•  storting tot 1.230 euro: belastingvermindering van 25% van het 
gestorte bedrag

De volgende voorbeelden maken duidelijk dat een hoger bedrag 
niet altijd fiscaal in uw voordeel speelt: 

Als u meer dan 960 euro per jaar maar minder dan 1.152 euro stort, dan ligt 
het bedrag van uw belastingvermindering (25%) lager dan dat van pensioen-
sparen beperkt tot 960 euro per jaar (30%). Enkel wanneer u meer dan 1.152 
euro stort, zal het bedrag van uw belastingvermindering groter zijn dan voor 
een storting van 960 euro. Uiteraard is ook uw spaarcapaciteit van belang om 
te bepalen welk bedrag u jaarlijks aan pensioensparen wil besteden.

Wat is de impact  
op mijn spaargeld?

De vrijstelling van roerende 
voorheffing op de interesten 
van uw spaarboekje is her-
zien tot 960 euro per jaar en 
belastingplichtige (inkomsten-
jaar 2018). Boven dat plafond 
geldt voortaan een roerende 
voorheffing van 15%. Aan de 
huidige wettelijke rentevoet 
van 0,11% is deze impact 
eerder beperkt. U dient al een 
bijzonder grote buffer op uw 
spaarrekening te hebben om 
dit plafond te doorbreken.
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Ontdek ons volledig dossier met  
alle details op deutschebank.be/nieuws  
of scan deze QR-code.

Gestort bedrag Fiscaal voordeel
Verschil in fiscaal 
voordeel met een 

storting van 960 euro

€ 960 30% - € 288 -

€ 960,01 25% - € 240 - € 48,00

€ 1.000 25% - € 250 - € 38,00

€ 1.152 25% - € 288 € 0,00

€ 1.230 25% - € 307,5 + € 19,50
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Voor Tak 21 en Tak 
23-levensverzekeringsproducten geldt  
een andere fiscaliteit dan  
voor beleggingsfondsen, aandelen of 
obligaties. Een overzicht:

•  Sommige levensverzekeringsproducten 
geven recht op een belastingvermindering  
(bv. pensioensparen en langetermijnsparen). 

•  Voor Tak 21 en Tak 23-producten geldt 
weliswaar een premietaks van 2%,  
maar is er geen beurstaks verschuldigd.

•  In een aantal gevallen zijn 
levensverzekeringen vrijgesteld van 
roerende voorheffing.

Bij de keuze van een Tak 21 of Tak 23-product mag u zich niet alleen laten leiden  
door fiscale overwegingen. Goed vergelijken is de boodschap: 

•  De instapkosten kunnen bij sommi-
ge verzekeraars wel oplopen tot 7%  
(bron: spaargids.be). Ook de jaarlijkse be-
heerskosten kunnen sterk verschillen van 
verzekeraar tot verzekeraar.

•  De mogelijkheid om tijdens de looptijd  
van het contract de samenstelling van  
de onderliggende portefeuille aan te 
passen varieert (en ook de kostprijs hier-
van). Sommige aanbieders rekenen na 
een eerste gratis aanpassing kosten 
aan. Vraag uw contactpersoon dus of u  
jaarlijks meerdere gratis aanpassingen 
mag doorvoeren.

•  Kijk na of u makkelijk kunt terugvallen 
op de expertise van een adviseur. Bij de  
onderschrijving van het contract is het  
belangrijk om de juiste begunstigings-

clausule te formuleren. Zeker als u  
wil afwijken van de standaard clau-
sules is het belangrijk om een advi seur  
te hebben die met u de juridische en  
fiscale gevolgen kan overlopen.  
Daarnaast is het ook nuttig om regel-
matig met een expert na te gaan of het  
verzekeringsproduct en de samenstel-
ling ervan nog beantwoorden aan uw  
doelstellingen, wensen en behoeften. 

•  Bekijk goed de samenstelling van het 
product. Opteert u bijvoorbeeld voor een 
Tak 23-product? Ga dan na of uw advi-
seur enkel een korf van eigen huisfond-
sen aanbiedt, of ook fondsen van andere 
fondsenbeheerders.

Een oldtimer op de kop tikken en hopen 
dat die in waarde stijgt? Goudstaven onder 
uw matras stockeren? Een beeldhouwwerk 
van een ‘veelbelovend’ kunstenaar in  
huis halen? 

Wat u ook beslist of net niét beslist om uw 
kapitaal te diversifiëren: ga niet overhaast 
te werk en vraag om advies. 

Een van de mogelijkheden om uw ver-
mogen te diversifiëren, is een levensver-
zekering. Die kan niet alleen bescherming 
bieden, maar kan ook aangewend worden 
als spaar- of beleggingsproduct. Bij een 
levensverzekering kan de verzekeringne-
mer bovendien een begunstigde aandui-
den die het kapitaal in geval van overlijden 
ontvangt. Zonder levensverzekering kunt u  
natuurlijk ook via een testament een deel 
van uw vermogen legateren, maar de 
drempel om naar een notaris te stap-
pen kan voor sommigen hoog liggen en  
bovendien duurder uitvallen dan een be-
zoek aan de bank. Via een levensverzeke-
ring is het in sommige gevallen mogelijk 
om een bijkomend overlijdenskapitaal te 
verzekeren waardoor het verzekeringscon-
tract een manier wordt om de naasten  
te beschermen.

Moet ik nu bepaalde beleggingen  
de voorkeur geven boven andere?  
Of moet ik helemaal niets doen?  
Wat is voor mij de beste keuze? 

Wat nu? Fiscaliteit Vergelijken

Tips van  
Deutsche Bank
Meteen uw portefeuille herbalanceren, 
louter vanwege de nieuwe fiscale 
maatregelen, is niet raadzaam. Overweegt 
u dat toch, dan is het nodig om dit 
overdacht en behoedzaam te doen:

•  Vergewis u ervan dat de oplossing die u 
kiest, is afgestemd op uw risicoprofiel en 
doelstellingen.

•  Analyseer het totale kostenplaatje als u 
andere beleggingsformules overweegt: 
soms is het sop de kool niet waard.

•  Doe een beroep op het advies  
van een expert.

Tak 21, Tak 23 en Tak 44? Het onderscheid.
Tak 21

• gewaarborgd kapitaal en rendement
• eventuele jaarlijkse winstdeelname
•  veiligste keuze, maar beperkt 

rendement
•  eventuele vrijstelling van roerende 

voorheffing

Tak 23

•  in principe geen gewaarborgd  
kapitaal of rendement

•  meer kans op een hoger rendement, 
maar ook meer risico indien 
beursgerelateerd

•  in principe vrijstelling van roerende 
voorheffing

Tak 44

Een zogenaamd Tak 44-product combineert de voordelen van de veiligheid van een Tak  
21 met die van een potentieel hoger rendement van een Tak 23.
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>  Maak een afspraak met  
uw Financial Center  
op 078 156 160

>  Bent u DB Personal  
cliënt, dan kunt u  
contact opnemen  
met uw DB Personal  
adviseur op het  
nummer 078 15 11 11

>  Bent u Private Banking  
cliënt, neem dan  
contact op met uw  
Private Banker

De informatie die dit document bevat, vormt in geen geval een beleggingsadvies. De inhoud  
van deze brochure is gebaseerd op de (fiscale) wetgeving die geldt op het ogenblik van de  
redactie van het document en die op elk ogenblik door de wetgever kan worden gewijzigd.  
De informatie in dit periodiek document is opgenomen uit goede bron, maar houdt geenszins  
de aansprakelijkheid van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel in. De redactie van dit perio-
diek document werd afgerond op 4 april 2018.

Hebben de nieuwe maatregelen een impact op mijn vermogen? Of niet?  
Maak een afspraak met een adviseur in uw Financial Center 

 voor persoonlijk advies.
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Investeer in uw leven


