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De Belgische wetgever voorziet een vangnet om de negatieve 
gevolgen op te vangen in het scenario waarbij een financiële 
instelling ernstig in de problemen zou komen. 
Zo kunnen de cliënten van Belgische kredietinstellingen genie-
ten van een bescherming van hun deposito’s en hun financiële 
instrumenten. 
Daarnaast worden ook de tak 21-producten beschermd in 
geval van faillissement van een Belgische verzekeringsinstelling. 
Er werd ook een bescherming ingevoerd voor de aandeelhou-
ders van bepaalde erkende coöperatieve vennootschappen.

DEPOSITOBESCHERMING

Door welke instanties?

De depositobescherming wordt geregeld door het “Beschermingsfonds 
voor deposito’s en financiële instrumenten” en door het “Bijzonder 
Beschermingsfonds voor deposito’s, levensverzekeringen en kapitaal 
van erkende coöperatieve vennootschappen”.
Het Beschermingsfonds, officieel het Beschermingsfonds voor depo-
sito’s en financiële instrumenten, werd door de wet van 17 december 
1998 opgericht onder de vorm van een openbare instelling. Het is een 
bijzonder instrument voor financiële zekerheid dat depositohouders 
en beleggers in laatste instantie waarborgen biedt voor verliezen die 
zij zouden lijden door het faillissement van een financiële instelling. 
Het Koninklijk Besluit van 14 november 2008 heeft voorzien in de 
oprichting van het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s, 
levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennoot-
schappen, in de schoot van de Deposito- en Consignatiekas. Net als 
het Beschermingsfonds is het een bijzonder instrument voor financiële 
zekerheid dat cliënten in laatste instantie waarborgen biedt voor ver-
liezen die zij zouden lijden door het faillissement van een financiële 
instelling of een verzekeringsinstelling. 

Wanneer treden beide fondsen op? 

Beide fondsen treden op ingeval van deficiëntie van een 
Belgische kredietinstelling, een beursvennootschap of een andere 
beleggingsonderneming.
Er is sprake van deficiëntie wanneer de onderneming
• failliet werd verklaard,  een verzoek tot gerechtelijk akkoord heeft 

ingediend of daartoe is gedagvaard
• of wanneer de FSMA (voorheen de CBFA) heeft vastgesteld dat de 

onderneming niet meer in staat is om opeisbare tegoeden terug 
te betalen. 

Wat is beschermd?

• deposito’s op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnreke-
ningen  die uitgedrukt zijn in de euro of in een andere munt van 
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

• deposito’s die bestemd zijn voor de aankoop van financiële instru-
menten of de opbrengst van de verkoop ervan vertegenwoordi-
gen zijn gedekt, ongeacht de munt waarin ze zijn uitgedrukt. 

• kasbons, obligaties of andere schuldbewijzen die uitgedrukt zijn in 
de euro of in een andere munt van een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte en die uitgegeven zijn door de gefailleerde 
instelling, voor zover ze op naam zijn of aangehouden worden 
op een rekening of in open bewaargeving. De kasbons die de 
cliënt in materiële vorm bezit (bv. in een kluis) genieten dus geen 
bescherming. 

Niet beschermd zijn de achtergestelde kasbons, obligaties en andere 
achtergestelde bancaire schuldvorderingsbewijzen, de tegoeden 
waarvoor de cliënt individueel betere rentetarieven en financiële voor-
delen heeft gekregen dan gebruikelijk en die hebben bijgedragen tot 
de verslechtering van de financiële positie van de kredietinstelling, de 
tegoeden voortkomend uit witwastransacties en de verplichtingen die 
voortvloeien uit het onderschrijven van handelspapier zoals accepten 
en promessen. 

Welke bedragen worden gewaarborgd? 

Het Bijzonder Beschermingsfonds waarborgt 100 000 euro per cliënt 
per financiële instelling voor deposito’s. 
Het Beschermingsfonds zal eerst met de bedragen die het nog 
beschikbaar heeft in haar reserve, de cliënten vergoeden voor de 
financiële instrumenten, het saldo zal aangewend worden voor de 
(gedeeltelijke) vergoeding van de deposito's. Na toewijzing van deze 
reserve, zal het Bijzondere Beschermingsfonds tussenkomen ten 
belope van het saldo waarvan het Beschermingsfonds de cliënten niet 
heeft kunnen vergoeden in het kader van de depositobescherming. 
De totale vergoeding die de cliënt ontvangt in het kader van de 
depositobescherming mag niet meer dan 100.000 euro bedragen.
Om het bedrag te bepalen waarop de cliënt recht heeft, worden al 
zijn tegoeden bij de bank opgeteld. Het aantal rekeningen waarvan 
de cliënt houder is, speelt bijgevolg geen rol. 

Wie is beschermd?

Iedereen is beschermd, behalve degenen die expliciet worden uitge-
sloten van de depositobescherming.
Uitgesloten zijn o.a. de grote ondernemingen. Er is sprake van een 
grote onderneming zodra haar gemiddeld personeelsbestand op 
jaarbasis meer dan 100 bedraagt of zij meer dan één van de volgende 
drempels overschrijdt: 
• balanstotaal: 3 650 000 euro, 
• jaaromzet (excl. btw): 7 300 000 euro, 
• gemiddeld aantal personeelsleden tijdens het boekjaar: 50. 
Eveneens uitgesloten zijn de tegoeden van financiële instellingen, 
overheden, instellingen van openbaar nut, van personen die nauw 
betrokken zijn bij de werking van de kredietinstelling door deelname 
in het bestuur of via aandeelhouderschap, de tegoeden van de onder-
nemingen die behoren tot dezelfde groep als de gefailleerde instelling.

Bijkomende informatie

Bijkomende informatie in verband met de depositobescherming kan 
u terugvinden in het K.B. van 14.11.2008 tot uitvoering van de wet 
van 15.10.2008, in het K.B. van 16.03.2009 betreffende de bescher-
ming van deposito’s en levensverzekeringen door het Bijzonder 
Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen en in het 
tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds.
Tevens kan u terecht op volgende websites: www.beschermingsfonds.be 
en www.bijzonderbeschermingsfonds.be

BESCHERMING VAN DE FINANCIËLE 
INSTRUMENTEN

Door welke instanties?

De bescherming van de financiële instrumenten wordt uitgevoerd 
door het Beschermingsfonds.

Wanneer treedt dit fonds op? 

Het treedt op ingeval van deficiëntie van een Belgische kredietinstel-
ling, een beursvennootschap of een andere beleggingsonderneming.
Er is sprake van deficiëntie wanneer de onderneming
• failliet werd verklaard,  een verzoek tot gerechtelijke akkoord 

heeft ingediend of daartoe is gedagvaard
• of wanneer de FSMA (voorheen de CBFA) heeft vastgesteld dat de 

onderneming niet meer in staat is om opeisbare tegoeden terug 
te betalen. 

Wat is beschermd?

Het Beschermingsfonds treedt op wanneer de bank niet meer in staat 
is om de financiële instrumenten aan de cliënt terug te geven. Effecten 
of waardepapieren, zoals aandelen, obligaties, gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen, beveks, certificaten, … die aan de bank toever-
trouwd werden en in een effectendossier opgenomen zijn, komen in 
aanmerking voor deze bescherming. 
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Deze bescherming is ook van toepassing op de kasbons, obligaties en 
andere bancaire schulvorderingsbewijzen die door een andere krediet-
instelling werden uitgegeven, maar bij de gefailleerde kredietinstelling 
werden bewaard op een effectendosier.
Deze bescherming is essentieel verschillend van de depositobescher-
ming. De cliënt blijft immers de rechtmatige eigenaar van zijn financi-
ele instrumenten en beschikt over een rechtstreeks revindicatierecht. 
Dit houdt in dat de effecten hem moeten worden teruggegeven door 
de curator en niet in de boedel van een eventueel faillissement kunnen 
vallen. Bovendien is de bank bij wet verplicht een strikte scheiding te 
maken tussen de tegoeden van de cliënten en haar eigen tegoeden. 
Bijgevolg treedt het Beschermingsfonds pas op in het uitzonderlijke 
geval waarbij de bank niet meer in staat zou zijn om het geheel of een 
deel van hun effecten aan de cliënten terug te geven. Dit is bv. het 
geval bij een administratieve fout door de bank.
De financiële instrumenten zijn gedekt, ongeacht de munt waarin ze 
zijn uitgedrukt.

Welke bedragen worden gewaarborgd? 

Het Beschermingsfonds waarborgt maximaal 20 000 euro per cliënt 
per financiële instelling.

Op welke waarde baseert het Beschermingsfonds zich voor de 
vergoeding van financiële instrumenten?  

Het Beschermingsfonds neemt de marktwaarde van het financiële 
instrument op de dag die aan de vaststelling van het faillissement 
voorafgaat. Het eventuele waardeverlies van een financieel instrument 
in vergelijking met zijn aanschaffingsprijs is bijgevolg niet gedekt.  

Wie is beschermd?

Dezelfde regels zijn van toepassing als voor de depositobescherming.

Bijkomende informatie

Bijkomende informatie in verband met de bescherming van de 
financiële instrumenten kan u terugvinden in het tegemoetkomings-
reglement van het Beschermingsfonds.
Tevens kan u terecht op de website van het Beschermingsfonds: 
www.beschermingsfonds.be.  

BESCHERMING VAN DE TAK 21-PRODUCTEN 

Door welke instanties?

De bescherming van de tak 21-producten wordt uitgevoerd door het 
Bijzonder Beschermingsfonds.

Wanneer treedt dit fonds op? 

Het treedt op ingeval van deficiëntie van een Belgische 
verzekeringsinstelling.

Wat is beschermd?

Levensverzekeringen van het type Tak 21. Verzekeringsproducten 
die behoren tot de tweede pensioenpijler (groepsverzekeringen, vrij 
aanvullende pensioenen voor zelfstandigen) vallen niet onder het 
toepassingsgebied van de bescherming.

Welke bedragen worden gewaarborgd? 

Een verzekeringnemer is beschermd voor een totaalbedrag van 
100 000 euro, en dat voor het geheel van de contracten afgesloten door 
eenzelfde verzekeringnemer binnen een verzekeringsonderneming.

Op welke waarde baseert het Bijzonder Beschermingsfonds 
zich voor de vergoeding van Tak 21-producten?  

De terugbetaling is beperkt tot de afkoopwaarde van het contract 
op de dag die voorafgaat aan deze waarop vastgesteld werd dat de 
verzekeringsonderneming in gebreke bleef. 

Wie is beschermd?

De verzekeringsnemer is beschermd. Voor de uitsluitingen zijn 
dezelfde regels van toepassing als voor de depositobescherming.

Bijkomende informatie

Bijkomende informatie in verband met de bescherming van de tak 
21-producten kan u terugvinden in het K.B. van 14.11.2008 tot uitvoe-
ring van de wet van 15.10.2008 en in het K.B. van 16.03.2009 betref-
fende de bescherming van deposito’s en levensverzekeringen door het 
Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen.
Tevens kan u terecht op de website van het bijzondere beschermings-
fonds: www.bijzonderbeschermingsfonds.be.

BESCHERMING VAN HET KAPITAAL VAN ERKENDE 
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN

Door welke instanties?

De bescherming van het kapitaal van erkende coöperatieve vennoot-
schappen wordt waargenomen door het Bijzonder Beschermingsfonds.

Wanneer treedt dit fonds op? 

Het treedt op ingeval van in gebreke blijven van een Belgische erkende 
coöperatieve vennootschap die aangesloten is bij het Bijzondere 
Beschermingsfonds.
De waarborg geldt dus voor maximum 100.000 EUR aan coöperatief 
kapitaal per persoon bij erkende coöperatieve vennootschappen die 
de waarborg hebben aangevraagd en verkregen.
De waarborgregeling geldt per persoon en per vennootschap.
Het Bijzonder Beschermingsfonds zal pas kunnen schadeloosstel-
len nadat de vereffenaar de afhandeling van de vereffening zoals 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering  van de betrokken 
vennootschappen heeft neergelegd.

Wat is beschermd?

Het coöperatieve kapitaal dat een natuurlijke persoon aanhoudt bij 
een erkende coöperatieve vennootschap is beschermd.

Welke bedragen worden gewaarborgd? 

Een vennoot is beschermd voor een totaalbedrag van 100 000 euro, 
en dat voor het coöperatieve kapitaal dat hij bezit per erkende coöpe-
ratieve vennootschap. 

Op welke waarde baseert het Bijzonder Beschermingsfonds 
zich voor de vergoeding? 

De terugbetaling is gelijk aan het nominale bedrag van het op de 
aandelen gestorte kapitaal, met uitsluiting van enige deelname in de 
reserves waarop de vennoot in toepassing van de statuten recht zou 
hebben.  

Wie is beschermd?

Enkel de vennoten-natuurlijke personen zijn beschermd.

Bijkomende informatie

Bijkomende informatie in verband met deze bescherming kan u terug-
vinden in het K.B. van 10.10.2011 en op de website van het bijzondere 
beschermingsfonds: www.bijzonderbeschermingsfonds.be

Gerechtelijke procedures met betrekking tot deze 
waarborgregeling 

De waarborgregeling voor de coöperanten van de coöperatieve 
vennootschappen Arcofin, Arcopar en Arcoplus wordt aangevochten 
voor de Raad van State.  Ook opende de Europese Commissie een 
onderzoek ernaar.
Wat de procedure voor de Raad van State betreft, werden sommige 
beroepen ingediend voor de Nederlandstalige kamers van de Raad 
van State, andere voor de Franstalige kamers.
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In de Nederlandstalige procedures heeft de Raad van State in maart 
2013 een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Hij 
vroeg het Grondwettelijk Hof of het K.B. over de waarborgregeling 
het gelijkheidsbeginsel al dan niet schendt. Op 15 januari 2014 heeft 
de Raad van State in de Franstalige procedures eveneens beslist om 
prejudiciële vragen over het gelijkheidsbeginsel te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof.
Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 24 april 2014 beslist om de 
Nederlands- en Franstalige procedures samen te voegen. 
Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 5 februari 2015 beslist om 
zelf prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie. Het 
is nu wachten op de uitspraak van het Hof van Justitie. Ondertussen 
blijft de waarborgregeling voor Arco-coöperanten bestaan.

In het kader van het onderzoek van de waarborgregeling door de 
Europese Commissie besliste deze laatste op 3 juli 2014 dat de 
staatswaarborg voor coöperanten van financiële coöperatieve ven-
nootschappen, zoals Arco, verboden staatssteun is en verbood zij de 
Belgische Staat de waarborgregeling uit te betalen. Hiertegen heeft 
de Belgische Staat op 15 september 2014 beroep ingesteld bij het 
Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Dit beroep is niet schorsend 
waardoor het verbod van de Europese Commissie om de de waarborg 
uit te betalen onverkort blijft bestaan.


