1. Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds
Voorafgaande opmerking: De voorwaarden en procedures in verband met een tussenkomst van
het Beschermingsfonds ondergingen sinds de oprichting van deze instelling in 1999 geen wijzigingen. De tekst werd evenwel geactualiseerd om rekening te houden met wetswijzigingen (bv. op
het vlak van het statuut van de ondernemingen die moeten toetreden) en niet meer van toepassing
zijnde overgangsbepalingen. Onderstaande tekst wordt aangeduid als de gecoördineerde versie van
17 december 2007.

Hoofdstuk 1:

Hoofdstuk 2 :

Instelling van een beschermingsregeling voor
deposito’s en financiële instrumenten

Kredietinstellingen, beursvennootschappen en
andere beleggingsondernemingen naar Belgisch
recht

1. H
 et Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten (hierna « het Beschermingsfonds ») is een openbare instelling opgericht door
de wet van 17 december 1998 en organiseert
de bescherming van houders van deposito’s en
financiële instrumenten bij kredietinstellingen,
beursvennootschappen en beleggingsondernemingen conform de artikelen 110 en volgende
van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van
en het toezicht op de kredietinstellingen, en de
artikelen 112 en volgende van de wet van 6 april
1995 inzake het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen.
Deze beschermingsregeling is in werking getreden op 15 februari 1999, na ondertekening van
een protocol met de vertegenwoordigers van de
betrokken financiële instellingen.
Deze regeling vervangt de depositobeschermingsregeling die het Herdiscontering- en
Waarborginstituut op 4 januari 1995 had ingesteld, alsook de beleggersbeschermingsregeling
die beheerd werd door het Interventiefonds van
de beursvennootschappen.
2. Dit reglement zet de voorwaarden en modaliteiten uiteen van een tegemoetkoming ten laste van
het Beschermingsfonds.
Volgende categorieën van financiële instellingen
zijn betrokken bij dit Reglement :
1° de kredietinstellingen
2° de beursvennootschappen
3° de vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies
4° de beheervennootschappen van instellingen
voor collectieve belegging, die eveneens de
activiteit van individueel portefeuillebeheer
kunnen uitoefenen.
Voor de toepassing van dit reglement bedoelt
men met « beleggingsondernemingen » de
categorieën van 2° tot 4° en met « andere beleggingsondernemingen » de categorieën 3° en 4°.
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Afdeling 1: Financiering
3. D
 e kredietinstellingen en de beursvennootschappen naar Belgisch recht leggen bij het Fonds een
Interventiereserve aan die wordt gestijfd door
de gewone jaarlijkse bijdragen van die kredietinstellingen en beursvennootschappen, die ten
dele worden berekend op basis van hun omzet
buiten het renteresultaat en ten dele op basis van
hun verbintenissen tegenover de deposanten en
de beleggers.
4. Het Bestuurscomité van het Fonds kan bijkomende bijdragen opvragen die, per kalenderjaar, niet
meer bedragen dan het dubbele van de gewone
jaarlijkse bijdragen, als de beschikbare middelen
van het Fonds niet volstaan voor de financiering
van een tegemoetkoming.
5. De beschikbare middelen van de vorige depositobeschermingsregelingen bij kredietinstellingen alsook een dotatie van € 12.394.676,24
(BEF vijfhonderd miljoen) van de vorige beleggersbeschermingsregeling worden in de
Interventiereserve ingebracht.
6. De andere beleggingsondernemingen betalen
het Fonds, via jaarlijkse stortingen, de tegemoetkomingen terug die het Fonds verstrekt ingeval
een dergelijke beleggingsonderneming in gebreke blijft of dreigt te blijven.
Afdeling 2: V
 erbintenis van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële
instrumenten
7. B
 ij deficiëntie van een kredietinstelling, een
beursvennootschap of een andere beleggingsonderneming die het voornoemde protocol heeft
ondertekend, verbindt het Fonds zich ertoe :
a) in het kader van de bescherming van deposito’s, de door de deficiënte kredietinstelling
verschuldigde deposito’s en daarmee gelijkgestelde bancaire schuldvorderingsbewijzen,
alsook de door de deficiënte beursvennootschap of andere beleggingsonderneming
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verschuldigde deposito’s terug te betalen,
binnen de grenzen, onder de voorwaarden
en op de wijze die hieronder worden vastgesteld ;
b) in het kader van de bescherming van financiële instrumenten, de houders van de door
de deficiënte kredietinstelling, beursvennootschap of andere beleggingsonderneming
verschuldigde financiële instrumenten schadeloos te stellen, binnen de grenzen, onder
de voorwaarden en op de wijze die hieronder
worden vastgesteld.
8. Er is sprake van deficiëntie als bedoeld in punt
7, wanneer een kredietinstelling, een beursvennootschap of een andere beleggingsonderneming
failliet werd verklaard of een verzoek heeft ingediend om dan wel gedagvaard is voor een gerechtelijk akkoord, of wanneer de Commissie
voor het Bank- , Financie- en Assurantiewezen
(CBFA), ook al is er geen vonnis van faillietverklaring, noch een verzoek om of dagvaarding
voor een gerechtelijk akkoord, het Fonds ter
kennis heeft gebracht dat zij heeft vastgesteld
dat die instelling of onderneming, gezien haar
financiële positie, de terugbetaling, levering of
teruggave van een opeisbaar tegoed heeft moeten
weigeren en niet meer in staat is om dergelijke
tegoeden onmiddellijk noch binnen afzienbare
termijn terug te betalen, te leveren of terug te
geven.
Afdeling 3 : D
 efinitie van de tegoeden die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming
Onderafdeling 1 : Tegoeden bij een kredietinstelling
9. De tegoeden bij een kredietinstelling komen in
aanmerking voor terugbetaling in het kader van
de depositobescherming, binnen de grenzen,
onder de voorwaarden en op de wijze die in de
punten 14 tot 52 worden vastgesteld, wanneer zij
voortvloeien uit :
a) deposito’s van fondsen, uitgedrukt in euro
of in de munt van een Lid-Staat van de
Europese Economische Ruimte ; het saldo
van elektronische eenheden die op vooraf
betaalde, door een kredietinstelling uitgegeven kaarten zijn geladen, wordt gelijkgesteld
met een deposito van fondsen ;
b) deposito’s van fondsen, uitgedrukt in de
munt van een andere Staat, voor zover het
gaat om deposito’s bestemd voor de verwerving van financiële instrumenten of voor
terugbetalingen ; als de fondsen niet zijn
gedeponeerd op een contantenrekening
die exclusief is gekoppeld aan de werking
van een effectenrekening, wordt het bewijs
geleverd door aankooporders, die, rekening
houdend met de marktvoorwaarden, realistisch zijn, of door verkoopborderellen voor
financiële instrumenten die dateren van minder dan twaalf maanden vóór de deficiëntie
waarvan sprake in punt 8 ;
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c) k asbons, obligaties of andere bancaire
schuldvorderingsbewijzen, uitgedrukt in
euro of in de munt van een Lid-Staat van de
Europese Economische Ruimte, die zijn uitgegeven door de deficiënte kredietinstelling
en voldoen aan de voorwaarden vastgesteld
in punt 23.
10. De financiële instrumenten in de zin van artikel
1 van de wet van 6 april 1995 komen, binnen de
grenzen, onder de voorwaarden en op de wijze
die in de punten 14 tot 52 worden vastgesteld,
in aanmerking voor een schadevergoeding in
het kader van de bescherming van financiële
instrumenten, als zij door een kredietinstelling
worden gehouden voor rekening van cliënten, en
die kredietinstelling niet in staat is ze te leveren
of terug te geven. Deze bepaling is eveneens van
toepassing op de kasbons, obligaties en andere
bancaire schuldvorderingsbewijzen die voor
rekening van derden worden gehouden door een
deficiënte kredietinstelling die er niet de emittent van is, en die deficiënte kredietinstelling
niet in staat is ze te leveren of terug te geven.
Onderafdeling 2 : T
 egoeden bij een beursvennootschap
11. De tegoeden bij een beursvennootschap komen,
binnen de grenzen, onder de voorwaarden en
op de wijze die in de punten 14 tot 52 worden
vastgesteld, in aanmerking voor terugbetaling in
het kader van de depositobescherming, wanneer
zij voortvloeien uit deposito’s bestemd voor de
verwerving van financiële instrumenten of voor
terugbetalingen.
12. De financiële instrumenten in de zin van artikel  1 van de wet van 6 april 1995 komen, binnen de grenzen, onder de voorwaarden en op de
wijze die in de punten 14 tot 52 worden vastgesteld, in aanmerking voor een schadevergoeding
in het kader van de bescherming van financiële
instrumenten, als zij door een beursvennootschap worden gehouden voor rekening van
cliënten, en die beursvennootschap niet in staat
is ze te leveren of terug te geven.
Onderafdeling 3 : Tegoeden bij andere beleggingsondernemingen
13. De tegoeden waarvan sprake in de punten 11 en
12, komen, binnen de grenzen, onder de voorwaarden en op de wijze die in de punten 14
tot 52 worden vastgesteld, naar gelang van het
geval in aanmerking voor een terugbetaling of een
schadevergoeding, respectievelijk in het kader
van de depositobescherming of in het kader van
de bescherming van financiële instrumenten,
als die tegoeden aan een andere beleggingsonderneming zijn toevertrouwd door een cliënt die
te goeder trouw handelde en zonder weet te hebben van het verbod voor die vennootschappen
om deposito’s van cliënten of financiële instrumenten in bezit van die cliënten, in ontvangst te
nemen, te houden of te bewaren.
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Afdeling 4 : Bedrag van de tegemoetkomingen
14. H
 et Fonds verleent een terugbetaling voor de
tegoeden die daarvoor in aanmerking komen in
het kader van de depositobescherming, tot een
maximum van 20.000 euro per rechthebbende.
15. Het Fonds verleent een schadevergoeding aan de
houders van tegoeden die daarvoor in aanmerking komen in het kader van de bescherming
van financiële instrumenten, tot een maximum
van 20.000 euro per rechthebbende.
16. De tegemoetkomingen van het Beschermingsfonds worden betaald in euro.
17. De tegoeden die voor een tegemoetkoming
in aanmerking komen en afkomstig zijn van
verbintenissen van in een andere Lid-Staat van
de Europese Economische Ruimte gevestigde
bijkantoren van een kredietinstelling, een beursvennootschap of een andere beleggingsonderneming naar Belgisch recht, worden op dezelfde
wijze, naar gelang van het geval, terugbetaald
of vergoed als tegoeden die afkomstig zijn van
verbintenissen van de Belgische vestigingen en
agentschappen.
18. Voor de tegoeden bij bijkantoren van een
kredietinstelling, een beursvennootschap of een
andere beleggingsonderneming naar Belgisch
recht die zijn gevestigd in een Staat die geen lid
is van de Europese Economische Ruimte, wordt
geen dekking verleend, tenzij het Bestuurscomité
van het Fonds dat beraadslaagt en beslist bij tenminste drievierde meerderheid van de stemmen
van de aanwezige leden, in individuele gevallen
anders beslist.
19. Voor de gevallen van deficiëntie die tot 31 december 1999 werden vastgesteld, bedroeg de
tegemoetkoming vermeld in punten 14 en 15
maximaal € 15.000. Dit bedrag dat bij een tegemoetkoming aan de houders van tegoeden bij de
in de punten 17 en 18 bedoelde bijkantoren zou
worden uitgekeerd in het kader van de depositobescherming of in het kader van de bescherming van financiële instrumenten, kon zo nodig
beperkt worden tot het bedrag van de dekking
die door de overeenstemmende beschermingsregeling is gewaarborgd in het vestigingsland van
het bijkantoor, voor gelijkaardige kredietinstelling of beleggingsonderneming.
20. In afwijking van punt 16 worden de in de punten
17 en 18 bedoelde tegemoetkomingen verleend
in de munt van het vestigingsland van het bijkantoor, wanneer het gaat om een Lid-Staat die
de gemeenschappelijke munteenheid niet heeft
aangenomen overeenkomstig het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap dan
wel een Staat die geen lid is van de Europese
Gemeenschap.
21. Het Bestuurscomité van het Fonds kan de inhoud
van de punten 9 tot 15, 17 tot 19 en 22 tot 36
wijzigen, daarbij met name rekening houdend
met de beschikbare middelen van de beschermingsregeling voor deposito’s en financiële
instrumenten of de evolutie van het Europees
recht inzake depositobescherming of beleggers-
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compensatie. Die wijzigingen blijven zonder
gevolgen voor de reeds geopende tegemoetkomingsprocedures.
Afdeling 5 : Berekening van de tegemoetkomingen
22. A
 lle schuldvorderingen van eenzelfde persoon
op dezelfde kredietinstelling, dezelfde beursvennootschap, dezelfde andere beleggingsonderneming of op dezelfde failliete boedel die in
aanmerking komen voor hetzij een terugbetaling in het kader van de depositobescherming,
hetzij een schadevergoeding in het kader van
de bescherming van financiële instrumenten,
worden opgeteld, per categorie, na wettelijke of
conventionele vergelijking van de schulden van
die cliënt.
23. De kasbons, obligaties en andere bancaire
schuldvorderingsbewijzen als bedoeld in punt
9 c), worden in aanmerking genomen voor een
terugbetaling in het kader van de depositobescherming, voor zover ze op naam zijn gesteld,
op een rekening zijn geplaatst of in open bewaargeving worden gehouden bij de uitgevende
kredietinstelling of, als dergelijke effecten bij
de emittent niet op een rekening of in open
bewaargeving kunnen worden gehouden, bij
de door de emittent aangestelde instelling. Als
de voormelde effecten minder dan één maand
vóór de deficiëntie op naam zijn gesteld, op een
rekening zijn geboekt of in open bewaargeving
zijn gegeven, worden zij slechts in aanmerking
genomen als de houder bewijst dat hij te goeder
trouw heeft gehandeld.
Niet op naam gestelde kasbons, obligaties en
andere bancaire schuldvorderingen die in punt 9
c), worden bedoeld en die zijn uitgegeven door
het Beroepskrediet of door een tot zijn net toegetreden kredietvereniging worden in aanmerking
genomen voor terugbetaling in het kader van
de depositobescherming voor zover ze op een
rekening zijn geboekt of in open bewaring zijn
gegeven bij het Beroepskrediet of bij één van
deze verenigingen. Wanneer diezelfde effecten
zijn uitgegeven door kredietinstellingen die een
federatie vormen in de zin van artikel 61 van de
wet van 22 maart 1993, worden ze in aanmerking genomen, ongeacht of ze op een rekening
zijn geboekt of in open bewaring zijn gegeven
bij de centrale instelling dan wel bij één van de
aangesloten instellingen.
24. Wanneer de kasbons, obligaties en andere bancaire schuldvorderingsbewijzen als bedoeld (in
punt 9 c), of de financiële instrumenten hetzij op
naam zijn gesteld van een andere persoon dan de
rechthebbende van die tegoeden, hetzij op een
rekening zijn geboekt of in open bewaargeving
zijn gegeven op naam van een andere persoon
dan de rechthebbende van die tegoeden, worden
zij slechts in aanmerking genomen voor een
terugbetaling in het kader van de depositobescherming of voor een schadevergoeding in
het kader van de bescherming van financiële
instrumenten, naar gelang van het geval, als de
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

houder ervan bewijst dat hij er eigenaar van geworden is krachtens een vóór de datum van deficiëntie verworven recht.
De tegoeden die in aanmerking komen voor
terugbetaling in het kader van de deposito
bescherming, worden in aanmerking genomen
voor hun bedrag in hoofdsom of voor hun nominale waarde, voor de vervallen of gelopen opbrengsten en voor de waarde van hun eventuele
nevenopbrengsten, op de laatste dag vóór de dag
waarop de deficiëntie zich heeft voorgedaan.
De tegoeden die in aanmerking komen voor
een schadevergoeding in het kader van de
bescherming van financiële instrumenten, worden in aanmerking genomen ten belope van hun
marktwaarde, of, bij gebrek aan een marktwaarde en als het schuldvorderingsbewijzen zijn, ten
belope van hun terugbetalingswaarde, vermeerderd met de gelopen interesten, of, nog meer in
bijkomende orde, ten belope van hun geraamde
realisatiewaarde, steeds op de laatste dag vóór
de dag waarop de deficiëntie zich heeft voorgedaan. Voor de genoteerde financiële instrumenten wordt de marktwaarde vastgesteld op
basis van de gemiddelde koers op de laatste dag
waarop zij genoteerd waren vóór de dag waarop
de deficiëntie zich heeft voorgedaan.
Indien er een omrekening tussen nationale munteenheden dient te gebeuren overeenkomstig de
punten 16 tot 20 hiervoor, zal deze uitgevoerd
worden op basis van de gemiddelde marktkoers
op de laatste marktdag vóór de dag waarop de
deficiëntie zich heeft voorgedaan.
De tegoeden op een contanten of effectenrekening waarop ten minste twee personen rechten
kunnen doen gelden als leden van een vereniging, een groepering of een onverdeeldheid zonder rechtspersoonlijkheid, worden, behalve in de
gevallen bedoeld in punt 29 hierna, beschouwd
als toebehorend aan één enkele persoon; als de
identiteit van de personen die rechten kunnen
doen gelden op de voormelde tegoeden evenwel
is of kan worden vastgesteld, wordt het gedeelte
dat aan elk van hen toekomt in aanmerking genomen; als het tegendeel niet is bewezen, worden de rechthebbenden geacht eenzelfde aandeel
te hebben.
Wanneer ten minste twee personen rechten kunnen doen gelden op het integrale bedrag van tegoeden op een contanten- of effectenrekening en
hiervoor de handtekening volstaat van één van
die personen, die handelt in een andere hoedanigheid dan als lasthebber, wordt voor die tegoeden een terugbetaling of een schadevergoeding
verleend op grond van het aandeel dat toekomt
aan elke rechthebbende op die tegoeden; als het
tegendeel niet is bewezen, worden de rechthebbenden geacht eenzelfde aandeel te hebben.
De tegoeden op rekeningen, geopend op naam
van beoefenaars van niet financiële beroepen,
die uitsluitend middelen van derden bevatten en
uitsluitend voor verrichtingen met deze middelen worden gebruikt, worden slechts als schuldvorderingen van deze derden erkend wanneer
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31.

32.

33.

34.

35.

de betrokken rekeningen zijn onderverdeeld
in subrubrieken op naam van deze derden in
de boekhouding van de instelling die optreedt
als bewaarder of wanneer het aandeel van deze
derden door de houder van de rekening wordt
aangetoond op basis van de mededelingen bij
stortingen, overschrijvingen en opvragingen.
De andere tegoeden dan bedoeld in punt 30, die
worden gehouden door een persoon die optreedt
in eigen naam maar voor rekening van een derde, worden beschouwd als toebehorend aan deze
derde, wanneer die gekend of identificeerbaar
was op het ogenblik waarop de deficiëntie zich
heeft voorgedaan.
De tegoeden op rekeningen met subrubrieken
op naam van individuele cliënten, die door een
beursvennootschap zijn geopend bij een instelling die optreedt als bewaarder met toepassing
van artikel 77, § 2, tweede lid van de wet van
6 april 1995, worden, bij deficiëntie van de instelling die optreedt als bewaarder, beschouwd
als tegoeden van die cliënten.
De tegoeden op gezamenlijke cliëntenrekeningen
die door een beursvennootschap zijn geopend bij
een instelling die optreedt als bewaarder met toepassing van artikel 77, § 2, eerste lid van de wet
van 6 april 1995, worden, bij deficiëntie van de
instelling die optreedt als bewaarder, eveneens
beschouwd als tegoeden van de cliënten van die
beursvennootschap. Het aandeel van elke cliënt
in de tegoeden op de gezamenlijke cliëntenrekeningen die door de beursvennootschap zijn
geopend bij de deficiënte instelling die optreedt
als bewaarder, wordt verhoudingsgewijs bepaald
na aftrek van de bedragen die toekomen aan de
beursvennootschap en de in punt 32 bedoelde tegoeden.
De tegemoetkomingen waarvan sprake in de
punten 32 en 33 worden aan de betrokken
cliënten betaald tegen ondertekening van een
kwijting waardoor
a) de schulden van de beursvennootschap ten
belope van het door het Fonds betaalde bedrag met betrekking tot de in de punten 32
en 33 bedoelde tegoeden worden kwijtgescholden ;
b) de beursvennootschap haar eventuele vorderings- en terugvorderingsrechten overdraagt
aan het Fonds, ten belope van het door het
Fonds betaalde bedrag met betrekking tot de
in de punten 32 en 33 bedoelde tegoeden ;
c) de cliënt ermee instemt om het door het
Fonds betaalde tegemoetkomingsbedrag
met betrekking tot de in de punten 32 en
33 bedoelde tegoeden, af te trekken van de
tegemoetkoming waarop hij aanspraak zou
kunnen maken in het kader van de depositobescherming ingeval de beursvennootschap
in gebreke zou blijven als gevolg van de
deficiëntie van de instelling die optreedt als
bewaarder.
Wanneer de houder van tegoeden schulden of
verbintenissen heeft tegenover de deficiënte
kredietinstelling, beursvennootschap of andere
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beleggingsonderneming waarvoor geen schuldvergelijking mogelijk is als bedoeld in punt 22,
wordt de terugbetaling pas verricht na aftrek van
het bedrag ervan, behalve wanneer deze schulden en verbintenissen worden gewaarborgd door
andere door het Fonds toereikend geachte zekerheden dan de tegoeden waarvoor een tegemoetkoming wordt gevraagd.
Afdeling 6 : U
 itsluitingen
36. H
 et Fonds verleent geen terugbetaling of schadevergoeding voor :
1° de tegoeden van ondernemingen en instellingen die tot de volgende categorieën behoren :
a) de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen naar Belgisch of buitenlands recht die handelen in eigen naam en
voor eigen rekening ;
b) de financiële instellingen naar Belgisch
recht in de zin van artikel 3, § 1, 5° van
de wet van 22 maart 1993 en soortgelijke
financiële instellingen die in het buitenland zijn gevestigd ;
c) de Belgische ondernemingen die vallen
onder de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen, de Belgische pensioenfondsen en
-instellingen die niet onder die wet vallen
en de buitenlandse ondernemingen met
een gelijkaardig bedrijf in de verzekerings-en pensioensector ;
d) de Belgische en buitenlandse instellingen
voor collectieve belegging ;
e) de vennootschappen of ondernemingen
naar Belgisch recht of naar het recht van
een andere Lid-Staat van de Europese
Economische Ruimte, die een zodanige
omvang hebben dat zij geen verkorte
balans mogen opstellen overeenkomstig artikel 11 van de vierde richtlijn
78/660/EEG van de Raad van 25 juli
1978, genomen op de grondslag van artikel 54, lid 3, punt g van het Verdrag,
betreffende de jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen, alsook de vennootschappen of ondernemingen met een
gelijkaardige omvang die ressorteren onder het recht van een Staat die geen lid is
van de Europese Economische Ruimte ;
2° de tegoeden van de Staten, van de Belgische
Gemeenschappen, Gewesten, provincies en
gemeenten, van gelijkaardige buitenlandse
overheden, van alle Belgische of buitenlandse instellingen van openbaar nut die onder
die autoriteiten ressorteren en van de verenigingen die zij onderling hebben opgericht ;
3° de tegoeden van bestuurders, zaakvoerders
en andere personen die in feite of in rechte
deelnemen aan het effectieve bestuur van
de kredietinstelling, de beursvennootschap
of andere beleggingsonderneming, de tegoeden van de hoofdelijk aansprakelijke
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4°

5°

6°

7°
8°

vennoten en de personen of vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten
minste 5 % bezitten in het kapitaal van de
kredietinstelling, de beursvennootschap of
andere beleggingsonderneming, alsook de
tegoeden van de personen die belast zijn met
het wettelijk toezicht op de rekeningen of op
de boekhouding van de kredietinstelling, de
beursvennootschap of andere beleggingsonderneming ;
de tegoeden van andere ondernemingen van
de groep waartoe de kredietinstelling, de
beursvennootschap of andere beleggingsonderneming behoort; onder groep wordt
het geheel van ondernemingen verstaan
die de kredietinstelling, de beursvennootschap of andere beleggingsonderneming
rechtstreeks of onrechtstreeks controleren,
alsook de dochtervennootschappen van die
ondernemingen en van de kredietinstelling,
de beursvennootschap of andere beleggingsonderneming ;
de tegoeden waarvoor de cliënt van de kredietinstelling, de beursvennootschap of andere beleggingsonderneming individueel
betere rentetarieven en financiële voordelen
heeft verkregen dan tijdens diezelfde periode werden toegekend voor tegoeden van dezelfde aard, in dezelfde munt, uit dezelfde
categorie, met dezelfde looptijd en voor hetzelfde bedrag, en die hebben bijgedragen tot
de verslechting van de financiële positie van
de kredietinstelling, de beursvennootschap
of andere beleggingsonderneming ;
de tegoeden die voortkomen uit transacties
waarvoor een strafrechtelijke veroordeling
is uitgesproken, die in kracht van gewijsde
is gegaan, wegens het witwassen van geld,
in België in de zin van de wet van 11 januari 1993, of in het buitenland in de zin van
artikel 1 van richtlijn 91/308/EEG van de
Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van
het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld ;
de verplichtingen die voortvloeien uit het
onderschrijven van handelspapier, zoals
eigen accepten en promessen ;
wat de kredietinstellingen betreft, de tegoeden, inzonderheid de achtergestelde vorderingen, die behoren tot de categorieën vermeld in artikel 57 van richtlijn 2006/48/EC
van het Parlement en van de Raad van
14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de
uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, zonder evenwel rekening te
houden met de beperkende voorwaarden van
die bepaling, alsook de tegoeden vermeld in
artikel 63 van diezelfde richtlijn.

Afdeling 7 : T
 egemoetkomingsprocedure
37. H
 et Fonds maakt in het Belgisch Staatsblad bekend dat zich een deficiëntie voordoet en welke
termijnen zijn vooropgesteld om de tegemoetko-
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38.

39.

40.

41.

42.

mingen te betalen. Het Fonds maakt diezelfde
informatie openbaar in de vestigingslanden van
de bijkantoren van kredietinstellingen, beursvennootschappen of andere beleggingsondernemingen naar Belgisch recht waarvan de verbintenissen door de Belgische regeling zijn gedekt,
op de aldaar officiële of gebruikelijke wijze.
Behalve in het geval waarin een houder van
tegoeden die in aanmerking komen voor een
tegemoetkoming, om gewettigde redenen aanvaard door het Fonds, niet in staat was om zijn
tegemoetkomingsaanvraag tijdig in te dienen,
moeten de tegemoetkomingsaanvragen, op straffe van verval, bij het Fonds worden ingediend
uiterlijk bij het verstrijken van een termijn van
2 maanden voor de tegoeden die in aanmerking
komen voor een terugbetaling in het kader van
de depositobescherming en van 5 maanden voor
de tegoeden die in aanmerking komen voor een
schadevergoeding in het kader van de bescherming van financiële instrumenten. De termijn
loopt vanaf de in punt 37 bedoelde bekendmaking door het Fonds dat zich een deficiëntie
voordoet. Het Fonds kan die termijnen verlengen. Het maakt zijn beslissing bekend overeenkomstig punt 37.
Bij faillissement of gerechtelijk akkoord moet
de schuldeiser bij de betrokken organen aangifte
hebben gedaan van zijn schuldvordering en mag
voor de schuldvordering nog geen uitkering in
een faillissement noch krachtens een gerechtelijk akkoord zijn geschied.
In het geval van kredietinstellingen die een
federatie vormen in de zin van artikel 61 van de
voornoemde wet van 22 maart 1993 of voor de
verbintenissen van een kredietinstelling waartoe één of meer andere kredietinstellingen hoofdelijk verbonden zijn, dient het Fonds pas een
financiële tegemoetkoming te verlenen nadat
de cliënten eerst tevergeefs, naar gelang van het
geval, een terugbetaling, een teruggave of een
schadeloosstelling van hun tegoeden hebben
gevorderd van, respectievelijk, de centrale instelling van de federatie of de hoofdelijk verbonden instellingen.
Het Fonds keert de tegemoetkomingen uit binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf
de datum van de deficiëntie, voor tegoeden die
daarvoor in aanmerking komen in het kader van
de depositobescherming, en binnen een termijn
van 3 maanden te rekenen vanaf de dag waarop
is vastgesteld dat de vordering voor een tegemoetkoming in aanmerking komt en het bedrag
ervan is bepaald, voor tegoeden die daarvoor in
aanmerking komen in het kader van de bescherming van financiële instrumenten.
In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de
CBFA beslissen de in punt 41 bedoelde termijnen
te verlengen voor de betaling van de tegemoetkomingen met betrekking tot een welbepaalde
kredietinstelling, beursvennootschap of andere
beleggingsonderneming. De CBFA kan ten
hoogste driemaal een verlenging toestaan van
de termijn voor de betaling van de tegemoetko-
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mingen die worden verleend in het kader van de
depositobescherming ; elke verlenging mag niet
meer dan 3 maanden bedragen. Zij kan slechts
eenmaal een verlenging toestaan van de termijn
voor de uitkering van de schadevergoeding in
het kader van de bescherming van financiële
instrumenten ; die verlenging mag niet meer
dan 3 maanden bedragen. Het Fonds maakt de
beslissing van de CBFA openbaar overeenkomstig punt 37.
43. Het Fonds verleent geen tegemoetkoming aan
een houder van tegoeden die daarvoor in aanmerking komen, als hij, voor de toepassing van
de beschermingsregeling voor deposito’s en
financiële instrumenten, valse verklaringen zou
hebben afgelegd of fraude zou hebben gepleegd,
inzonderheid in verband met deze regeling of
met de geldende wetten en besluiten voor de
kredietinstellingen, de beursvennootschappen
of andere beleggingsondernemingen, dan wel
voor de relaties tussen die instellingen en vennootschappen en hun cliënteel.
44. Niettegenstaande de in de punten 41 en 42 bepaalde termijnen, kan het Fonds, als de cliënt de
gevraagde gegevens voor het onderzoek van zijn
aanvraag om terugbetaling of schadevergoeding
niet verstrekt, dan wel bij twijfel over de gegrondheid van de gegevens waarop die aanvraag
steunt, de uitkering van de tegemoetkoming opschorten, tot de gevraagde gegevens worden verstrekt dan wel tot het bewijs wordt geleverd dat
de hierboven bedoelde gegevens gegrond zijn.
Bij faillissement of gerechtelijk akkoord kan
het Fonds de uitkering van de tegemoetkoming
opschorten tot de vordering mag worden opgenomen in het passief van het faillissement of het
gerechtelijk akkoord.
45. De tegemoetkoming kan slechts worden betaald
voor zover :
1° de houder van tegoeden die daarvoor in aanmerking komen, de uitdrukkelijke en gelijktijdige indeplaatstreding van het Fonds aanvaardt in zijn schuldvordering en eventuele
terugvorderingsrechten ;
2° de houder, ingeval hij slechts gedeeltelijk
wordt terugbetaald of vergoed, in afwijking
van artikel 1252 van het Burgerlijk Wetboek
aanvaardt zijn rechten, voor wat hem nog
verschuldigd blijft, uit te oefenen in rang gelijk met het Fonds ;
3° de houder de verklaringen ondertekent over
de vereiste voorwaarden voor de betaling
van de tegemoetkomingen ;
4° de houder de tegoeden die daarvoor in aanmerking komen, overdraagt aan het Fonds in
het vooruitzicht van zijn tegemoetkoming en
de eventuele daaruit volgende procedures.
Het Fonds beheert de aldus overgedragen
tegoeden in het gezamenlijk belang van de
houder en van zichzelf. Het stort aan de houder wat het heeft teruggewonnen, na aftrek
van het bedrag van de uitgekeerde tegemoetkoming.
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46. T
 ot een gerechtelijke beslissing is genomen die
in kracht van gewijsde is gegaan, schorst het
Fonds de terugbetaling of vergoeding van tegoeden die daarvoor in aanmerking komen, wanneer hun houder of één van hun houders of enige
andere persoon die rechten kan doen gelden op
die tegoeden, is beschuldigd van een misdrijf in
verband met witwassen van geld, waarvan de
betrokken tegoeden worden vermoed afkomstig
te zijn, als bedoeld, in België, in artikel 3 van de
wet van 11 januari 1993 of als bedoeld, in het
buitenland, in artikel 1 van richtlijn 91/308/EEG
van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming
van het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld.
Afdeling 8 : B
 eperkingen op de uitvoering van de
verbintenissen van het Fonds
47. W
 anneer het Fonds van oordeel is dat de
beschikbare middelen van de beschermingsregeling voor deposito’s en financiële instrumenten
niet zullen volstaan om alle tegoeden die daarvoor in aanmerking komen terug te betalen of
te vergoeden, maakt het Fonds, op basis van de
gegevens waarover het beschikt, met name vanwege de curator, een raming van, enerzijds, het
totaalbedrag van de terugbetalingen en schadevergoedingen die zouden moeten worden verleend op grond van de bepalingen van de punten
7 tot 46, en, anderzijds, van het gedeelte van de
schuldvorderingen op de betrokken instelling of
vennootschap dat niet kan worden teruggewonnen.
48. Het Fonds kan de uitkering van de terugbetalingen en schadevergoedingen uitstellen tot het
de in punt 47 bedoelde ramingen heeft kunnen
maken en uiterlijk tot het verstrijken van de
overeenkomstig de punten 41 en 42 vastgestelde
termijnen.
49. Het Bestuurscomité van het Fonds beperkt de
terugbetalingen en schadevergoedingen op de
wijze die het zelf vaststelt, naar verhouding van
de beschikbare middelen van de beschermingsregeling voor deposito’s en financiële instrumenten, als de beschikbare middelen op de dag
waarop de deficiëntie zich voordoet, lager is dan
het geraamde niet terug te winnen bedrag van de
terugbetalingen en schadevergoedingen die zouden moeten worden uitgekeerd op grond van de
bepalingen van de punten 7 tot 46, vermeerderd
met de kosten voor de tegemoetkomingen.
50. Wanneer, ingevolge een beperking als bepaald
in punt 49, de beschikbare middelen van de
beschermingsregeling voor deposito’s en financiële instrumenten op de dag van die beperking
niet integraal is uitgekeerd, worden het batig
saldo en de terugwinningen waarmee geen
rekening werd gehouden bij de raming, toegekend aan de houders van tegoeden die voor een
tegemoetkoming in aanmerking komen, zonder
dat het totaalbedrag van de terugbetalingen en
schadevergoedingen, rekening houdend met de
bepalingen van punt 51, hoger kan liggen dan de
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maximumbedragen bedoeld in de punten 14 tot
19.
51. De wedersamenstelling van beschikbare middelen van de beschermingsregeling voor deposito’s en financiële instrumenten door de normale storting van bijdragen overeenkomstig de
financieringsregels van de voornoemde regeling,
wordt bij voorrang aangewend ter aanvulling
van de terugbetalingen en schadevergoedingen
die moesten worden beperkt krachtens punt 49.
52. Tot de uiteindelijke afrekening heeft het Fonds
het recht om de uitkering van aanvullende terugbetalingen en schadevergoedingen bedoeld in de
punten 50 en 51 op te schorten, als die terugbetalingen en schadevergoedingen per cliënt niet ten
minste de tegenwaarde van 500 euro bedragen.
Afdeling 9 : Tegemoetkoming in het kader van
een vereffening, een financiële sanering of een overname van het bedrijf
van een kredietinstelling, een beursvennootschap of een andere beleggingsonderneming
53. B
 innen de grenzen van de beschikbare financiële middelen van de beschermingsregeling voor
deposito’s en financiële instrumenten, kan het
Fonds, onder bepaalde voorwaarden, preventief
zijn financiële steun toekennen om een vereffening, sanering of overname van het bedrijf
mogelijk te maken van een kredietinstelling, een
beursvennootschap of een andere beleggingsonderneming waarvan de goede afloop van de
verbintenissen in gevaar is.

Hoofdstuk 3 :
Bijkantoren van financiële instellingen die ressorteren onder het recht van een andere LidStaat van de Europese Economische Ruimte
54. D
 e in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen, beursvennootschappen of andere
beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de
Europese Economische Ruimte kunnen deelnemen aan de Belgische beschermingsregeling
voor deposito’s en financiële instrumenten, om,
binnen de grenzen van die regeling, de waarborgen aan te vullen die worden verstrekt door de
regeling waaraan die instellingen deelnemen in
hun Staat van herkomst.
55. Het Fonds treedt op wanneer de rechtbanken
van de Staat van herkomst van de instelling of
de bevoegde autoriteit van die Staat de in punt 8
bedoelde beslissingen hebben genomen of zijn
overgegaan tot de aldaar bedoelde vaststelling
of wanneer zij soortgelijke beslissingen hebben
genomen of tot soortgelijke vaststellingen zijn
overgegaan als bedoeld in richtlijn 94/19/EG
voor de tegoeden die in aanmerking komen in
het kader van de bescherming van deposito’s, of
als bedoeld in richtlijn 97/9/EG voor de tegoe-
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den die in aanmerking komen in het kader van
de bescherming van financiële instrumenten.
56. De terugbetaling heeft, voor de tegoeden die
in aanmerking komen in het kader van de
bescherming van deposito’s, betrekking op
het verschil tussen de tegemoetkoming van de
beschermingsregeling van de Staat van herkomst en het bedrag van de tegemoetkoming
vastgesteld in punt 14. De schadevergoeding
heeft, voor de tegoeden die in aanmerking
komen in het kader van de bescherming van
financiële instrumenten, betrekking op het
verschil tussen de tegemoetkoming van het
beleggerscompensatiestelsel van de Staat van
herkomst en het bedrag van de tegemoetkoming
vastgesteld in punt 15.
57. Voor het overige zijn de voorwaarden en wijze
van terugbetaling vermeld in de punten 7, 9
tot 13 en 22 tot 52 voor de kredietinstellingen,
beursvennootschappen en andere beleggingsondernemingen naar Belgisch recht, van toepassing op deze bijkantoren.

Hoofdstuk 4 :
Bijkantoren van financiële instellingen die ressorteren onder het recht van een Staat die geen
lid is van de Europese Economische Ruimte

62. H
 et Fonds treedt op in de gevallen bedoeld in
punt 59 voor de bedragen bedoeld in punt 56.
63. Voor het overige gelden voor die bijkantoren
de in de punten 7, 9 tot 13 en 22 tot 52 vastgestelde voorwaarden en wijze van tegemoetkoming.

Hoofdstuk 5 :
Informatieverstrekking aan de deposanten
64. H
 et Fonds maakt de naam bekend van de
kredietinstellingen, beursvennootschappen en
andere beleggingsondernemingen die deelnemen aan de regeling alsook van diegenen
onder hen die niet langer gedekt zijn door de
Belgische regeling.
65. Ingeval van deficiëntie deelt het Fonds aan
alle belanghebbenden de voorwaarden, regels
en wijze van terugbetaling en schadevergoeding mee.
66. Het Fonds maakt op dezelfde wijze als bedoeld in punt 37 de eventuele wijzigingen bekend die het zou aanbrengen in deze verbintenis.

58. D
 e Belgische beschermingsregeling voor
deposito’s en financiële instrumenten dekt de
voor tegemoetkoming in aanmerking komende
tegoeden van in België gevestigde bijkantoren
van instellingen die ressorteren onder het recht
van een Staat die geen lid is van de Europese
Economische Ruimte, wanneer deze bijkantoren zijn aangesloten en hun tegoeden niet zijn
gedekt door een beschermingsregeling in de
Staat van herkomst.
59. Het Fonds treedt op wanneer de rechtbanken
van de Staat van herkomst van de instelling of
de bevoegde autoriteit van die Staat de in punt
8 bedoelde beslissingen hebben genomen of zijn
overgegaan tot de aldaar bedoelde vaststellingen
of wanneer zij beslissingen hebben genomen of
tot vaststellingen zijn overgegaan met een gelijkwaardige draagwijdte qua beschikbaarheid van
de deposito’s of qua levering of teruggave van
de financiële instrumenten.
60. Voor het overige gelden voor die bijkantoren de
in de punten 7, 9 tot 13 en 22 tot 52 vastgestelde
voorwaarden en wijze van tegemoetkoming.
61. De Belgische beschermingsregeling voor deposito’s en financiële instrumenten dekt eveneens
de voor tegemoetkoming in aanmerking komende tegoeden van in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht
van een Staat die geen lid is van de Europese
Economische Ruimte, wanneer die bijkantoren
zijn aangesloten en wanneer voor hun tegoeden
in de Staat van herkomst een beperktere dekking geldt dan gewaarborgd door de Belgische
beschermingsregeling.
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