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Hoe verander ik van bank? 
 

 
Je hebt besloten om je geld naar duurzamere oorden te verplaatsen, proficiat! Maar hoe gaat dat 
nu praktisch in zijn werk? In deze gids leggen we je op een beknopte en heldere manier uit hoe het 
wisselen van bank precies in elkaar zit. We focussen op de zichtrekening, de spaarrekening en de 
effectenrekening. 
 

 

 

1. Van zichtrekening veranderen 
 

Van zichtrekening veranderen kan heel erg simpel via de bankoverstapdienst (bankswitching.be). 
In 2 korte stappen kan je van zichtrekening veranderen: 
 

1. Je opent online of in een kantoor van je nieuwe bank een zichtrekening (tenzij dat al 
gebeurde).  

2. Je vraagt bij je nieuwe bank de gratis bankoverstapdienst aan. Zij bezorgt je een 
aanvraagformulier. Je hoeft het enkel ingevuld en ondertekend terug te bezorgen. 
Sommige banken doen dit zelfs voor jou. 
 

 

Belangrijk is dat je uitmaakt wat je van de bankoverstapdienst verwacht:  
 Of je vraagt de overdracht van je betalingsopdrachten met vereffening van je vorige 

zichtrekening. 
 Of je vraagt uitsluitend de overdracht van je betalingsopdrachten. 
 Of je vraagt uitsluitend de vereffening van je vorige zichtrekening. Standaard is de overstap 

10 bankwerkdagen na je aanvraag rond, maar je kan ook zelf een specifieke overstapdatum 
opgeven. 

 

Je oude bank moet voortaan aan je nieuwe bank alle informatie doorgeven over de opdrachtgevers 
van je terugkerende stortingen (loon, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering …), de schuldeisers 
van je actieve domiciliëringen (energieleverancier, telefoonoperator, abonnementen ...) en je 
doorlopende opdrachten. Je nieuwe bank moet dan de betrokken debiteuren en schuldeisers op de 
hoogte brengen van het nieuwe rekeningnummer. Vroeger moest je dat zelf doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bankswitching.be/
https://www.bankswitching.be/sites/default/files/bankswitching-Form-NL.pdf
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2. Van spaarrekening veranderen 
 

Ook van spaarrekening veranderen is eenvoudig: 
 

1. Je opent online of in een kantoor een nieuwe spaarrekening bij een andere bank. 
2. Zodra je je nieuwe rekeningnummer hebt ontvangen, kan je geld overschrijven naar deze 

spaarrekening. 

 
Belangrijke opmerking is dat wanneer je beslist je spaargeld bij een nieuwe bank te plaatsen, je je 
oude bank niet hoeft te verlaten. Als je dit wenst kan de oude bank je hoofdbank blijven voor 
bijvoorbeeld je woonkrediet. 

 
Je oude spaarrekening afsluiten kan op eender welk moment, zonder opzegtermijn en geheel 
kosteloos. Hetzelfde geldt voor je nieuwe spaarrekening. Het formulier hiervoor vind je hier. 
 

 

 

3. Van effectenrekening veranderen 
 

Sommigen hebben naast een zicht- en spaarrekening ook een effectenportefeuille bij een bank. 
Effecten zijn obligaties, aandelen, opties, etc... en hebben vaak een bepaalde looptijd of zitten voor 
een afgesproken termijn vast in een bepaald fonds. Die  verplaatsen is dus niet steeds mogelijk en 
brengt bijna altijd een extra kost met zich mee. Toch kan het opportuun zijn om de 
effectenportefeuille naar een andere bank te verplaatsen. De verschillen in tarieven en 
aanbiedingen tussen de verschillende banken kunnen immers veel groter zijn dan de meerkost van 
de verplaatsing van de effectenportefeuille. Bij het verplaatsen van je effecten zijn er drie zaken 
waar je best even naar informeert: 
 

 

1. Wat is de looptijd van je effectenrekening? Als de effecten binnenkort vervallen dan wacht 
je beter nog even met het verplaatsen van je effectenrekening. 

2. Wat is de kost van de overdracht? Elke bank in België ontvangt gratis een nieuwe 
effectenportefeuille. Het weghalen van een effectenportefeuille kost echter wel geld. Deze 
kost verschilt per bank. Je kan dus beter op voorhand nagaan bij je bank welke kosten zij zal 
aanrekenen voor de overdracht van je effecten. In deze lijst vind je hoeveel elke bank 
aanrekent. BNP Paribas Fortis rekent het hoogste tarief aan met 150 euro per 
overdrachtslijn. Dit betekent dat de overdracht van 3 verschillende aandelen al een kost van 
450 euro met zich mee kan brengen. Binckbank en Keytrade Bank daarentegen betalen 
onder bepaalde voorwaarden de overdrachtskosten terug. 

3. Informeer je goed over welke effecten een bank aanvaardt. Niet alle banken aanvaarden 
dezelfde effecten of verplichten om een minimumwaarde per effect te respecteren. Wees 
daarom steeds transparant rond de overdracht van je effecten.  

 
 
 

https://www.spaargids.be/sparen/images/stories/aanvraag_stopzetting_spaarrekening_v0.pdf
https://www.bankshopper.be/kosten-voor-een-transfer-van-effecten/
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Wat moet je precies doen om je effecten te verplaatsen?   
 
Bezorg beide banken een lijst met daarop je: 

 Naam en voornaam  
 Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) 
 De naam van de effecten die je zal transfereren (indien gekend: het symbool en ISIN-code)  
 De hoeveelheid effecten  
 Maak ook duidelijk of het over een allesomvattende of gedeeltelijke overdracht gaat 

 
Vermits sommige banken ook nog een kopie vragen van de identiteitskaart of andere extra 
informatie, is er nog geen uniform transferdocument. Bij gebrek aan een uniform voorbeeld vind je 
hier het formulier dat gebruikt wordt om de effectenportefeuille over te schrijven naar Bolero. 
 

TIP: Onderhandel met je bank!!  

Onderhandel met je nieuwe bank over een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de 

overdrachtskosten. Bepaalde banken zoals Keytrade Bank en Binckbank betalen de 

overdrachtskosten onder bepaalde voorwaarden terug. Speel dit uit in de gesprekken met je 

nieuwe bank. Schenk eventueel effecten met een geringe waarde (binnen je bank) aan een goed 

doel. Zo kan je de overdrachtskosten van die ‘ waardeloze' effecten vermijden. 

https://www.bolero.be/uploads/media/5d1f55405c5f4/transferformulier-030719.pdf

