
 

 

In België is uw persoonlijk spaargeld wettelijk beschermd door het 

Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële instrumenten. Mocht uw bank of 

beursvennootschap in faling gaan, dan zorgt dat fonds ervoor dat uw deposito’s 

worden terugbetaald voor een maximaal bedrag van 100.000 €. Daarnaast bestaat 

er een bijzondere beschermingsregeling voor de effecten in uw effectenportefeuille. 

Maar geldt diezelfde bescherming ook voor uw vennootschap? 

Wat gebeurt er precies als uw bank of beursvennootschap failliet gaat? 

Als rekeninghouder bent u schuldeiser van uw bank of beursvennootschap en kunt u 

uw schuldvordering recupereren via de curator. Wanneer een bank of 

beursvennootschap failliet gaat, zijn niet meteen al haar activa verloren. Het fonds is 

dus eigenlijk een ultiem vangnet. Kunt u uw spaartegoeden niet (volledig) 

recupereren bij de curator, dan kunt u terecht bij het Beschermingsfonds op 

voorwaarde dat uw bank of beursvennootschap is toegetreden tot de 

beschermingsregeling. Wat dat laatste betreft kunnen we u gerust stellen dat alle 

financiële instellingen en beursvennootschappen naar Belgisch recht deelnemen in 

het Beschermingsfonds. De deelneming aan de Belgische beschermingsregeling is 

voor hen immers een verplichting om een vergunning te kunnen verkrijgen bij de 

Nationale Bank. 

Maar opgelet: er zijn in België ook bijkantoren van financiële instellingen actief die 

vallen onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische 

Ruimte. Hier zal het beschermingssysteem gelden van het betrokken land. Mocht 

deze instelling in gebreke blijven, dan is de buitenlandse beschermingsregeling van 

toepassing. 

De lijst met financiële instellingen en beursvennootschappen die deelnemen aan de 

Belgische garantieregeling kan u raadplegen door te klikken op de volgende link. 

Ook voor uw vennootschap? 

De beschermingsregeling is ook van toepassing op vennootschappen, zij het enkel 

voor kmo’s. 

Met kmo’s worden vennootschappen bedoeld die voor het laatste en het voorlaatste 

boekjaar niet meer dan één van de volgende drempels overschrijden: 

o een balanstotaal van 3.650.000 € 

o een jaaromzet (exclusief Btw) van 7.300.000 € 

o een jaarlijks gemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers 

Deze criteria dienen op geconsolideerde basis te worden bekeken. Van zodra uw 

vennootschap meer dan 100 werknemers tewerkstelt, wordt zij automatisch als een 

grote vennootschap beschouwd met als gevolg dat zij niet van de garantieregeling 

kan genieten. 

Welke liquide middelen worden precies beschermd? 

De waarborg is van toepassing op: 

• gelden op een zicht-, termijn-, of spaarrekening 

• kasbons op naam of gedematerialiseerd 

• de verzekeringen van het tak 21-type 

Een verzekeringscontract van het tak 21-type is in de praktijk enkel van toepassing 

voor natuurlijke personen. 

De verzekeringscontracten van het tak 26-type, speciaal voor bedrijven ontworpen 

en vaak onderschreven door vennootschappen van vrije beroepers, wordt 



,

 

uitgesloten door de beschermingsregeling. 

De beschermingsregeling dekt enkel deposito’s van gelden uitgedrukt in een munt 

van een land behorend tot de Europese Economische Ruimte. Naast de EURO gaat 

het o.a. om het Britse pond, de Zweedse kroon, de Deense kroon, de Tsjechische 

kroon, de Noorse kroon en de IJslandse kroon, de Hongaarse forint, de Letse lats, 

de Roemeense leu, de Bulgaarse lev, de Kroatische kuna en de Litouwse litas. 

Rekeningen in dollar of yen hebben dus geen recht op een schadevergoeding van 

het Beschermingsfonds. 

Ook een rekening in Zwitserse frank valt niet onder de beschermingsregeling. 

Weet dat de bescherming van 100.000 € geldt per klant en per bank. Heeft uw 

vennootschap een spaarpotje van meer dan 100.000 €, dan is het misschien geen 

slecht idee om dat te spreiden over meerdere banken. 

Wat met de effectenrekening van uw vennootschap? 

Naast het spaargeld en bovengenoemde kasbons komt ook de effectenrekening van 

uw vennootschap (zoals beursgenoteerde aandelen en obligaties) in aanmerking 

voor nog eens 20.000 € schadevergoeding. 

Een garantie van slechts 20.000 € lijkt op het eerste gezicht (te) weinig maar we 

willen er op wijzen dat deze waarborg slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal 

dienen aangesproken te worden. Uw vennootschap geniet immers reeds van een 

zeer grote wettelijke bescherming in verband met effecten die zij toevertrouwt aan 

haar bank of beursvennootschap daar zij immers steeds de rechtmatige eigenaar 

blijft van de effecten die zij aankoopt. Bij het faillissement van uw bank of 

beursvennootschap zal de curator de effecten rechtstreeks aan uw vennootschap 

moeten teruggeven en zullen zij niet in de boedel van het faillissement vallen. 

Een tegemoetkoming van het Beschermingsfonds zal dus enkel maar nodig zijn 

indien blijkt dat na teruggave van alle beschikbare effecten er toch nog effecten zijn 

die nergens kunnen teruggevonden worden. Dat kan alleen gebeuren in geval van 

administratieve fouten of frauduleuze praktijken. 

Weet dat beveks niet worden getroffen door een faillissement van de bank omdat ze 

aparte vennootschappen zijn en bijgevolg buiten de balans van de bank worden 

aangehouden. Ze behouden in elke situatie de waarde van hun onderliggende 

activa. 

Wees dus alvast gerustgesteld dat het geld van uw kmo tot op zekere hoogte wordt 

gewaarborgd door de Belgische overheid. Ook beursgenoteerde aandelen of 

obligaties die u uw vennootschap heeft aangekocht, genieten van een bijzondere 

beschermingsregeling. 

Maar bent u van mening dat onze regering die garantie niet kan hard maken indien 

één of meerdere van onze grootbanken zou omvallen, dan zitten er maar twee 

dingen op: 

o ofwel het geld op één of meerdere rekeningen in het buitenland 

zetten waar de overheid volgens u wel haar garanties kan nakomen 

o ofwel moet uw vennootschap haar overtollige liquide middelen in 

reële activa investeren zoals fysiek goud, vastgoed of andere ondernemingen 

Wellicht is de laatste keuze de meest veilige. Maar dan zit u misschien met andere 

zorgen: de waarde van die activa kan immers niet alleen stijgen maar ook dalen A 

Rest dan nog een alternatieve optie uit de goeie oude tijd: onder grootmoeders’ 
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