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Grondwettelijk Hof erkent dat
bankenheffing spaarbanken relatief
zwaarder treft

Het Grondwettelijk Hof erkent in zijn arrest vandaag het onderscheid tussen
de spaar- en retailbanken enerzijds en grootbanken anderzijds. Het Hof
erkent ook dat de relatieve impact van de verhoging van deze bankenheffing
veel groter is voor de spaar- en retailbanken dan voor de grootbanken. Toch
ziet het Hof geen reden om te stellen dat de maatregel juridisch
ongrondwettig is.

Begin 2014 legden zeven spaar- en retailbanken een verzoekschrift tot vernietiging
van de zogenaamde abonnementstaks neer bij het Grondwettelijk Hof. De spaar- en
retailbanken vroegen op basis van het gelijkheidsbeginsel een meer evenwichtige
spreiding van de bankenheffing over alle soorten bankactiviteiten in plaats van
voornamelijk spaargelden als heffingsbasis te nemen. Het Grondwettelijk Hof
vernietigde de beslissing van de voormalige regering niet, wel werd de retro-activiteit
van de maatregel geschrapt.
De betrokken spaar- en retailbanken (Argenta, AXA, J. Van Breda & co, BKCP, Crelan,
Delta Lloyd, VDK) stelden dat de verhoging van de bankenheffing een buitensporige
impact op hen heeft. Bovendien benadeelt deze verhoging banken met als
kernactiviteit
het
aantrekken
van
gereglementeerde
spaardeposito’s
en
termijnrekeningen.
Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de maatschappelijke keuzes die bij het inzamelen
van middelen moeten worden gemaakt tot de beoordelingsbevoegdheid van de
wetgever behoren. Intussen voorziet het nieuwe regeerakkoord al een aanpassing van
de bankenheffing. De spaarbanken rekenen erop dat nu op heel korte termijn een
meer evenwichtige verdeling zal worden doorgevoerd.
Het Grondwettelijk Hof heeft wel de retro-activiteit van de bijkomende heffing
vernietigd voor het jaar 2013.
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“Helaas heeft het Grondwettelijk Hof om juridische redenen onze vraag naar een
evenwichtige behandeling door de Belgische overheid niet gevolgd,” aldus John Heller,
CEO van Argenta en woordvoerder van de betrokken spaar- en retailbanken. “Wij
blijven niettemin vasthouden aan het zogenaamde ‘level playing field’. Wij willen als
spaar- en retailbanken hetzelfde als wat ook de regering in het regeerakkoord heeft
opgenomen: een meer evenwichtige spreiding van de bankenheffing over alle soorten
bankactiviteiten inclusief een heffing op meer risicovolle bankactiviteiten in plaats van
voornamelijk spaargelden als heffingsbasis te nemen. Wij zijn van mening dat het
fundamenteel onjuist is om de spaar- en retailbanken met als kernactiviteit het
aantrekken van spaargelden en het herinvesteren ervan in de reële economie, strenger
te belasten dan andere banken met ook meer risicovolle activiteiten in hun
businessmodel.”
Toch blijven de betrokken spaar- en retailbanken nog hopen op een evenwichtige
oplossing voor de door hen gecontesteerde bankenheffing.
Luc Versele, CEO van Crelan en medewoordvoerder van de betrokken spaar- en
retailbanken: “We betreuren de uitspraak van het Grondwettelijk Hof omdat wij ervan
overtuigd zijn dat de spaartegoeden te veel worden belast ten opzichte van de meer
risicovolle bankactiviteiten waardoor de spaar- en retailbanken de laatste jaren dus
onredelijk werden getroffen. De spaar- en retailbanken hebben de crisis niet
veroorzaakt, meer nog, ze zijn zonder overheidssteun overeind gebleven in de
financiële storm. Het is dan ook niet rechtvaardig dat zij de dupe worden van die crisis.
Wij zullen de gesprekken met de regering verderzetten en samen op zoek gaan naar
een billijke oplossing. Intussen is bij alle politieke partijen het bewustzijn gegroeid dat
een correct level playing field noodzakelijk is. Deze regering heeft zelf in haar
regeerakkoord aangegeven dat de bescherming van de spaarder prioritair is en dat zij
werk wil maken van een hervorming van de jaarlijkse bankenheffing die meer rekening
houdt met het businessmodel eigen aan de verschillende soorten banken. Wij willen
dus graag de constructieve gesprekken verderzetten.”
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Perscontact:
Voor meer informatie kan u terecht bij de volgende woordvoerders voor het collectief van spaar- en
retailbanken:
Christine Vermylen,secretaris-generaal, Argenta
Tel.: + 32 (0) 3 285 58 07
Isabelle D’haeninck, directeur Institutionele en Interne Communicatie, Crelan
Tel.: + 32 (0) 2 558 72 75 of + 32 (0) 473 62 62 42
press@crelan.be
pers@argenta.be
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