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Slapende tegoeden op bankrekeningen 

 
1. Wat zijn slapende tegoeden? 
 
Overeenkomstig de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 7 augustus 
2008) en het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot uitvoering van hoofdstuk V van de 
wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 7 januari 2010) kunnen slapende 
tegoeden zowel rekeningen, verzekeringsovereenkomsten als kluizen omvatten. Tegoeden 
kunnen om allerlei redenen slapend worden:  

- U bent verhuisd zonder uw adreswijziging mee te delen. 
- U bent vergeten dat u een rekening hebt bij een bepaalde bank. 
- Een familielid heeft ooit voor u een rekening geopend op uw naam. 
- Banken verdwijnen of veranderen van naam. 
- Bij een overlijden is de overlevende partner niet op de hoogte van beleggingen door 

de overleden partner. 
- U bent begunstigde in een levensverzekering waarvan u niet op de hoogte bent. 
- U bent zonder het te weten erfgenaam van de inhoud van een kluis. 
- … 

 
Als slapend worden beschouwd rekeningen waarop de afgelopen vijf jaar geen verrichtingen 
zijn gebeurd. Een doorlopende opdracht geldt niet als een verrichting. Indien de cliënt bij 
dezelfde bank verschillende rekeningen heeft, wordt geen enkele rekening als slapend 
beschouwd indien op minstens een van de rekeningen wel nog verrichtingen werden 
uitgevoerd gedurende de laatste vijf jaar. Zowel zichtrekeningen, spaarrekeningen, 
depositorekeningen als effectenrekeningen kunnen slapend worden. Deze rekeningen 
kunnen zowel op naam van een of meerdere natuurlijke personen als op naam van een 
feitelijke vereniging staan. De nationaliteit of de huidige verblijfplaats van de rekeninghouder 
heeft geen belang. De rekening moet wel in België geopend zijn. 
 
De verzekeringen die slapend kunnen worden, zijn voornamelijk levensverzekeringen, 
waarbij de begunstigde niet weet dat er een levensverzekering in zijn of haar voordeel werd 
afgesloten. Een verzekeringsovereenkomst wordt als slapend beschouwd als de begunstigde 
niet heeft gereageerd binnen de zes maanden nadat de verzekeringsonderneming kennis 
heeft gekregen van het feit dat het risico zich heeft voorgedaan (b.v. het overlijden in geval 
van een levensverzekering). 
 
Kluizen worden als slapend beschouwd als de huurprijs sedert minstens vijf jaar niet is 
betaald en de kluizen op initiatief van de verhurende kredietinstelling zijn geopend na 
opzegging van de huur. 
 
2. Wat gebeurt er met slapende tegoeden? 
 
Overeenkomstig de wet sporen de krediet – en verzekeringsinstellingen de houders van de 
slapende tegoeden op. In eerste instantie richten zij hiertoe een brief aan de houders. In 
deze brief worden de houders op de hoogte gesteld van het bestaan van de slapende 
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tegoeden en van de procedure die zal gevolgd worden indien de houders niet reageren. Voor 
dit doel kunnen de kredietinstellingen, onder bepaalde voorwaarden, het rijksregister en de 
Kruispuntenbank voor de sociale zekerheid raadplegen.  
 
Indien er binnen de maand na de verzending van de brief geen reactie van de houder komt 
of indien de brief eenvoudigweg terugkomt, versturen de krediet – en 
verzekeringsinstellingen een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Voor deze 
opsporingen mag de kredietinstelling een vergoeding aanrekenen, die echter niet meer mag 
bedragen dan 10 % van de totaliteit van de tegoeden op de slapende rekeningen. Voor 
verzekeringscontracten bedraagt het maximale tarief 5 % van de verzekerde prestaties. Voor 
kluizen bedraagt het maximale tarief € 100,00. 
 
Indien de houder ook dan niet reageert, worden de tegoeden na maximum een jaar 
overgedragen aan de Deposito – en Consignatiekas. Deze tegoeden kunnen daar nog 
gedurende dertig jaar worden opgevraagd. De inhoud van een kluis (behalve cash geld en 
effecten, die op rekeningen worden overgeschreven) wordt in een verzegelde omslag 
verpakt en aan de Deposito – en Consignatiekas bezorgd. De huurder kan deze verzegelde 
omslag nog gedurende tien jaar opvragen. 
 
Voor een slapend tegoed van minder dan € 20,00 hoeft deze procedure niet gevolgd te 
worden. Deze kleine tegoeden worden onmiddellijk aan de Deposito – en Consignatiekas 
overgedragen, zonder dat de rechthebbende er nog aanspraken kan op laten gelden. 
 
3. Hoe kan u nagaan of u slapende tegoeden hebt? 
 
De Deposito – en Consignatiekas stelt de Registers Slapende tegoeden ter beschikking. 
 
Slapende tegoeden kunnen op twee manieren worden opgezocht. 
 
U kan online zelf zoeken via de website MyMinfin, via dewelke ook de elektronische fiscale 
aangifte wordt ingediend (https://eservices.minfin.fgov.be/portal/nl/public/citizen/welcome).  
Daar klikt u op de link “Naar MyMinfin met authentificatie (en zie je persoonlijke fiscale 
gegevens)”. U identificeert zich via uw token of via uw elektronische identiteitskaart (met een 
kaartlezer en PIN-code). Vervolgens klikt u op “vermogen” en dan op “slapende tegoeden”. 
 
Deze online opzoeking in de Registers Slapende tegoeden is evenwel beperkt omdat de 
opzoeking wordt beperkt tot het rijksregisternummer. Het systeem gaat enkel op zoek naar 
slapende tegoeden die onder dit rijksregisternummer werden opgenomen. De opzoeking is 
ook beperkt tot de eigen tegoeden en werkt niet voor tegoeden als erfgenaam of als 
begunstigde van een levensverzekering. 
 
Naast de online opzoeking kan u ook een schriftelijke vraag indienen bij de Deposito – en 
Consignatiekas. Daartoe kan u een formulier downloaden op de website 
www.slapenderekeningen.be. De schriftelijke vraag wordt, met een kopie van de voor – en 
achterzijde van de identiteitskaart, met de post of per email opgestuurd. 


