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Basisbankdienst

Geraakt u
niet meer aan
een zichtrekening?

7. WAT MAG DE BANK U VRAGEN?

Om de basisbankdienst te verkrijgen, nodigt de bank u 
wellicht uit een formulier in te vullen. Ze mag dit doen 
om te onderzoeken of u recht hebt op deze dienst. Zo 
mag de bank u onder meer vragen of u bij haar of bij 
andere banken reeds een zichtrekening hebt, of u een 
spaarrekening hebt en voor welk bedrag... (zie punt 3). 
Ze mag u echter niet vragen aan te tonen dat u behoef-
tig bent, noch eisen dat iemand zich voor u borg stelt, 
noch eisen dat u andere producten (zoals verzekerin-
gen, spaarrekeningen of leningen) bij haar zou nemen.

8. WAAR KUNT U KLACHT INDIENEN ALS  

MEN U TEN ONRECHTE DE BASISBANK-

DIENST WEIGERT?

U dient uw klacht eerst in te dienen bij de  kredietinstel-
ling in kwestie. Indien er geen oplossing  werd bereikt 
binnen een redelijke termijn,  kunt u een beroep doen op 
de  Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen. 
Deze behandelt de klacht met voorrang en brengt in  
geval van een geschil een advies uit dat bindend  is 
voor de kredietinstelling. U kunt de Bemiddelingsdienst  
contacteren op het volgende adres:

Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen

de Meeûs Square 35/6

B-1000 Brussel

tel.: 02 545 77 70

fax: 02 545 77 79

e-mail: Ombudsman@OmbFin.be

Verder kunt u ook klacht indienen bij de politie, de pro-
cureur des Konings of de onderzoeksrechter. 

9. WILT U MEER WETEN?

Voor meer informatie kan u terecht op het volgende 
adres:

Federale Overheidsdienst Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Regulering en Organisatie 
van de Markt
Dienst Krediet en Schuldenlast
North Gate III
Koning Albert II-laan 16
B-1000 Brussel
www.economie.fgov.be
tel.: 02 277 87 45
fax: 02 277 52 55

Verantwoordelijke uitgever: Lambert Verjus
Voorzitter van het
Directiecomité

Ondernemingsnr.: 0314.595.348
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1. WAT IS DE BASISBANKDIENST?

Sommige mensen kunnen onmogelijk een zichtreke-
ning krijgen bij een bank. Hun rekening is gesloten ge-
weest en de banken waartoe ze zich richten, weigeren 
een nieuwe rekening te openen. Deze toestand is tegen-
woordig erg vervelend. Betalingen zijn moeilijk uit te 
voeren en zelfs het ontvangen van geld is ingewikkeld.

Om te verzekeren dat iedereen minstens één zicht-
rekening kan hebben, bepaalt de  wet van 24 maart 
2003 tot instelling van een basisbankdienst dat iedere 
consument die in België zijn hoofdverblijf heeft, recht 
heeft op deze dienst.

2. WAAROP GEEFT DE BASISBANKDIENST 

U RECHT?

Met de basisbankdienst, die de vorm aanneemt van 
een zichtrekening, kunt u de volgende verrichtingen 
doen:

 deposito’s;

 cheques (of circulaire cheques) op uw rekening la-
ten boeken;

 afhalen van geld;

 overschrijvingen;

 doorlopende betalingsopdrachten;

 domiciliëringen.

Deze verrichtingen kunt u uitvoeren, voor zover er 
voldoende geld op uw zichtrekening staat. U mag dus 
geen negatief saldo op uw rekening hebben.

U krijgt ook de uittreksels van de rekening.

3. WANNEER HEBT U RECHT OP DE 

BASISBANKDIENST?
Indien u als consument de basisbankdienst aanvraagt 
bij een bank, dan mag deze uw aanvraag normaal niet 
afwijzen.

De bank mag evenwel uw aanvraag weigeren:

 wanneer u reeds over de basisbankdienst beschikt 
of wanneer u reeds een andere zichtrekening hebt, 
zelfs bij een andere bank;

 wanneer u reeds rekeningen heeft voor minstens 
6.000 euro; hierbij komt ook het geld dat u op reke-
ningen hebt bij andere banken in aanmerking;

 wanneer u reeds kredietovereenkomsten heeft voor 
minstens 6.000 euro;

 wanneer u oplichting, misbruik van vertrouwen, 
bankroet, valsheid in geschrifte, of het witwassen 
van kapitalen gepleegd hebt.

4. WIE VERLEENT DE BASISBANKDIENST?

De wet geldt voor alle kredietinstellingen die in Bel-
gië aan consumenten een zichtrekening aanbieden. 
Meestal gaat het om banken.

Voor uw aanvraag van de basisbankdienst kunt u zich 
richten tot de bank van uw keuze.

5. WAT KOST DE BASISBANKDIENST?

De basisbankdienst is niet noodzakelijk gratis. De bank 
mag u een som vragen van hoogstens 12,80 euro per 
jaar (bedrag geldig vanaf de 1ste januari 2007). De 
maximale prijs voor de basisbankdienst wordt jaarlijks 
aangepast rekening houdend met het indexcijfer van de 
consumptieprijzen

6. WAT IS IN DIE PRIJS BEGREPEN?

Voor dit tarief van maximum 12,80 euro kunt u een aan-
tal verrichtingen doen: deposito’s, cheques op uw reke-
ning laten boeken, geld afhalen, overschrijvingen, door-
lopende betalingsopdrachten, domiciliëringen.

Wanneer deze verrichtingen elektronisch kunnen ge-
beuren, is hun aantal onbeperkt.

Wanneer ze manueel gebeuren (zoals bijvoorbeeld een 
afhaling van geld aan het loket), hebt u recht op 36 ma-
nuele verrichtingen per jaar indien u een bankkaart 
hebt of op 72 manuele verrichtingen indien u geen bank-
kaart hebt. Verder zijn de kosten van opening, beheer en 
eventueel sluiting van de zichtrekening in de prijs van 
maximaal 12,80 euro begrepen. De kosten van de reke-
ninguittreksels zijn eveneens in het maximale bedrag 
van 12,80 euro begrepen. U kunt de uittreksels elektro-
nisch onbeperkt opvragen, of u krijgt ze minstens om de 
twee weken manueel ter beschikking.


