Het Garantiefonds voor financiële diensten
Wat gebeurt er als een bank waaraan u spaargeld hebt toevertrouwd
failliet gaat?
U kan dan een beroep doen op het Garantiefonds. Het voorziet een tegemoetkoming voor de
zowat 65 banken en 25 beursvennootschappen die onder de Belgische depositobescherming
vallen, waaronder Bank J.Van Breda & C°.
Enkele buitenlandse instellingen die hier actief zijn, vallen niet onder die regeling. Voor hen geldt
de beschermingsregeling van het land waar hun moederbedrijven gevestigd zijn.

Wat is er wettelijk gegarandeerd?
Als een bank failliet gaat, bent u als klant een schuldeiser. De curator die het faillissement
afhandelt, zal proberen een deel van het verloren spaargeld terug te betalen door de verkoop van
de nog levensvatbare onderdelen van de bank. In de praktijk kan een curator wellicht een groot
deel van de activa (o.a. kredieten, inboedel en gebouwen) recupereren. Hiermee kunnen cliënten
vergoed worden.
Indien dit niet volstaat, kan u bij het Garantiefonds terecht voor een gedeeltelijke vergoeding van
de geleden schade. De wettelijke regeling voorziet hiervoor max. 100.000 EUR per hoofd voor alle
deposito’s bij eenzelfde instelling. Voor een (echt)paar is dit dus maximaal 200.000 EUR. Ook
rekeningen van minderjarigen worden vergoed.
Onder bepaalde voorwaarden zijn de deposito’s voor meer dan 100.000 EUR gedekt:
 Wanneer de deposito’s het resultaat zijn van onroerendgoedtransacties met betrekking tot
particuliere woningen.
 Wanneer de deposito’s rechtstreeks verband houden met bepaalde levensgebeurtenissen
van de deposant en die voortkomen uit uitkeringen naar aanleiding van een pensionering, een
overlijden (uitgezonderd de erfenis), een ontslag of een invaliditeit.
 Wanneer de deposito’s van natuurlijke personen het resultaat zijn van de uitbetaling van
verzekeringsuitkeringen of vergoedingen voor schade voor criminele activiteiten of onterechte
veroordeling.
Deze bijkomende bescherming is van toepassing gedurende een periode van 6 maanden na
creditering van het bedrag of vanaf het tijdstip waarop die deposito’s kunnen worden
overgemaakt. Het maximumbedrag voor terugbetaling wordt vastgelegd op 500.000 EUR per
depositohouder.
In voorkomend geval is het aan de depositohouder om aan te tonen dat hij voor de verhoogde
bescherming in aanmerking komt.

Voor welke spaartegoeden geldt deze bescherming?
Voor geld op zicht-, termijn en depositorekeningen. Ook kasbons zijn beschermd, op voorwaarde
dat ze zijn ingeschreven op een effectenrekening of in open bewaring zijn gegeven. Papieren
kasbons die u thuis of in een kluis bewaart, komen niet in aanmerking. Achtergestelde
certificatenvallen niet onder de beschermingsregeling.
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Wat met vennootschappen?
Ondernemingen en vennootschappen vallen in beginsel ook onder de dekking van het
Garantiefonds. Er wordt echter een aantal uitsluitingen toegepast op basis van activiteit, zoals
bijvoorbeeld voor kredietinstellingen die handelen in eigen naam en voor eigen rekening.

Voor welke munten geldt dit?
Het Garantiefonds maakt bij de beschermde deposito’s geen onderscheid in de munt van het
deposito’s.

Wat met beleggingsfondsen, aandelen of obligaties?
Deze vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Zij zijn en blijven uw eigendom en kunnen
nooit terechtkomen in de boedel van de activa bij een eventueel faillissement. Als een failliete
bank om een of andere reden uw effecten toch niet kan teruggeven, kan u opnieuw aankloppen bij
het Garantiefonds voor een tweede tegemoetkoming die bepaald is op maximaal 20.000 EUR per
persoon.

Wat met tak 21 en tak 23?
Vanaf 1 januari 2011 geldt een bescherming voor tak 21 van 100.000 EUR per verzekeraar. Fiscale
contracten die behoren tot de 2de pijler zoals groepsverzekeringen en VAPZ contracten vallen hier
niet onder. Voor tak 23 is er ook geen beschermingsregeling voorzien.

Waar kan ik terecht voor bijkomende informatie?
Garantiefonds voor de financiële diensten
Federale Overheidsdiensten Financiën
Algemene Adminstratie van de Thesaurie
Kunstlaan 30
B-1040 Brussel
Tel 02 574 78 40 - fax 02 579 69 19
E-mail: garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be
Website: http://garantiefonds.belgium.be
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