BESCHERMING VAN DEPOSITO’S – FINANCIELE INSTRUMENTEN - TAK 21 LEVENSVERZEKERINGEN
GEDETAILLEERDE INFORMATIEVERSTREKKING
De Belgische beschermingsregeling werd uitgewerkt in een mededeling uitgaande van het Ministerie van Financiën
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25/2/1999 p 5728) enerzijds en in een KB van 14 november 2008
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17/11/2008) en een KB van 16 maart 2009 (gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 25/03/2009) anderzijds.
Deze regeling omvat:
-

een verplichte bescherming voor deposito’s geboden door het “Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële
instrumenten” (verkort het “FIF” genoemd) en het “Bijzonder beschermingsfonds voor deposito’s en
levensverzekeringen (opgericht binnen de schoot van de Deposito- en Consignatiekas en te contacteren op
volgend adres: Kunstlaan 30, 1040 Brussel).

-

een verplichte bescherming voor financiële instrumenten, geboden door het “FIF”.

-

een verplichte bescherming geboden door het “Bijzonder beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen” voor bepaalde levensverzekeringen met gewaarborgd rendement behorend tot tak 21.

De Belgische beschermingsregeling treedt in werking in geval van deficiëntie van een kredietinstelling,
beursvennootschap, vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, beheervennootschap van instellingen
voor collectieve belegging die eveneens de activiteit van individueel portefeuillebeheer kunnen uitoefenen,
verzekeringsonderneming.
Onder deficiëntie wordt verstaan: (1) wanneer de onderneming werd failliet verklaard of een verzoek heeft ingediend
of gedagvaard werd voor een gerechtelijk akkoord of (2) de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
oordeelt dat de onderneming niet langer in staat is opeisbare tegoeden terug te betalen.

Bescherming van deposito’s
Vanaf 1 januari 2011 wordt, voor de gevallen waarin een instelling in gebreke blijft, de deposito bescherming als volgt
georganiseerd:

het” FIF” zal de deposito’s terugbetalen tot een maximum van 100.000 EUR per rechthebbende (ongeacht het
aantal rekeningen dat de rechthebbende bij de kredietinstelling heeft). Het “FiF” zal evenwel slechts
terugbetalen in de mate dat haar interventiereserve volstaat en na in eerste instantie de financiële
instrumenten te hebben terugbetaald.
 het Bijzonder beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen zal daarna tussenkomen in de mate
dat het “FIF niet alles heeft gedekt.
De tussenkomst van de twee Fondsen samen mag in geen geval 100.000 EUR overschrijden .
Genieten van depositobescherming:
-

Deposito’s op zicht-, spaar-, termijnrekeningen in EUR of in een andere munt van een Lidstaat van de Europese
Economische Ruimte.

-

Deposito’s uitgedrukt in een andere munt voor zover deze bestemd zijn voor de verwerving van financiële
instrumenten of voor terugbetalingen.

-

Kasbons, obligaties of andere bancaire schuldvorderingsbewijzen in EUR of in een andere munt van een Lidstaat
van de Europese Economische Ruimte die zijn uitgegeven door de deficiënte kredietinstelling, voor zover ze op
naam zijn gesteld, gedematerialiseerd zijn of in open bewaargeving worden gehouden.
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Uitsluitingen:
Er wordt geen terugbetaling verleend voor o.a. de tegoeden van financiële instellingen, de tegoeden van grote
vennootschappen (criterium: verkorte balans); de tegoeden van bepaalde personen die nauw betrokken zijn bij de
werking van de vennootschap (bestuurders, grote aandeelhouders, …); de tegoeden van vennootschappen die tot
dezelfde groep behoren als de in gebreke blijvende vennootschap; de tegoeden waarvoor uitzonderlijke financiële
voorwaarden golden; de tegoeden die voortkomen uit witwasverrichtingen; de verplichtingen die voortvloeien uit het
onderschrijven van handelspapier, zoals eigen accepten of promessen, de tegoeden die tot het eigen vermogen van de
in gebreke blijvende kredietinstelling gerekend worden.
Om het bedrag van de schadeloosstelling te berekenen, worden alle tegoeden van een zelfde houder opgeteld. Zijn
verplichtingen of schulden tegenover de bank worden hiervan afgetrokken. Er gelden specifieke regels om vast te
stellen wie eigenaar is in bijzondere gevallen zoals rekeningen die in onverdeeldheid worden gehouden,
gemeenschappelijke rekeningen, rekeningen van verenigingen, enz.

Bescherming van financiële instrumenten
De bescherming van financiële instrumenten wordt exclusief geboden door het “FIF” en bedraagt maximaal 20.000
EUR per rechthebbende. De hierboven beschreven uitsluitingen die door het “FIF” worden toegepast in het kader van
de door haar verstrekte depositobescherming gelden ook voor financiële instrumenten.
De bescherming geboden voor financiële instrumenten is essentieel verschillend van de bescherming van deposito’s.
Daar waar in het geval van deficiëntie de klant omzeggens altijd beroep zal moeten doen op de depositobescherming
zal dit niet altijd het geval zijn wat betreft de bescherming van financiële instrumenten.
De financiële instrumenten geplaatst op effectenrekeningen zijn eigendom van de klant en kunnen door deze laatste
worden opgevorderd, zonder plafond. In geval van een faillissement van de bank betekent dit dat de effecten activa
zijn die geen voorwerp uitmaken van het faillissement.
De wetgever voorziet expliciet dat als het geheel van de opgevorderde financiële instrumenten niet zou volstaan om
teruggave te vorderen van de effecten waarop hij recht heeft, deze- in functie van hun rechten- zullen verdeeld
worden tussen de eigenaars. Het gaat hier echter over een sterk theoretisch risico. Bovendien heeft de wet een
bijkomend veiligheidsnet ingebouwd; met name dat indien de bank zelf financiële instrumenten aanhoudt behorend
tot dezelfde categorie, deze in eerste instantie toegekend zijn aan de houders van de financiële instrumenten alvorens
deze deel gaan uitmaken van de failliete boedel. In de theoretische veronderstelling (dankzij de invoering van
bovenvermeld veiligheidsnet), dat de klant zijn effecten niet zou kunnen recupereren, zou hij zich kunnen richten tot
het “FIF”.

Bescherming van bepaalde levensverzekeringen
Het Bijzonder beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen biedt een bescherming voor een maximum
bedrag van 100.000 EUR voor levensverzekeringen met gewaarborgd rendement, onderworpen aan het Belgische
recht en behorend tot tak 21. Levensverzekeringen die een aanvullend pensioen beogen, worden echter uitgesloten
van bescherming.
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