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01VOORWOORD



In 2016 hebben we gekozen voor een ambitieuze doch even noodzakelijke strategie waarbij we de Deposito- en Consignatiekas opnieuw hebben uitgevonden om er een publieke partner van te maken die 
helemaal bij deze tijd past. We zijn begonnen met het standaardiseren en vereenvoudigen van onze processen, het verminderen van de administratieve lasten voor onze klanten en hebben geïnvesteerd in 
de ontwikkeling van een 100% digitale en volledig geautomatiseerde e-service, "e-DEPO".
 
Tot op vandaag hebben wij onze inspanningen voortgezet door achtereenvolgens verschillende categorieën van gelden, die voorheen werden beheerd in verouderde en voor klanten niet toegankelijke 
applicaties, te integreren in ons nieuwe online dienstenaanbod. Eind 2021 hebben we niet minder dan 400.000 dossiers openstaan in e-DEPO voor een totaal vermogen van 1,17 miljard euro.
 
Naast de verbetering van ons dienstenaanbod heeft de wil om onszelf opnieuw uit te vinden ons ertoe gebracht om ook uit te breiden. In 2021 werd een nieuwe categorie "depositorekening" gecreëerd. 
Het biedt plaatselijke openbare instellingen een snelle en gratis oplossing om hun geld te deponeren tegen een intrestvoet van 0%. Deze dienst is in het leven geroepen na de vaststelling van het feit dat 
sommige gemeenten en scholen over fondsen beschikken waarop negatieve rentevoeten worden toegepast.
 
Tot slot voor 2021 kunnen we nu al de positieve impact zien van de ingeslagen weg, ook al dient de Deposito- en Consignatiekas haar heruitvinding nog te voltooien door ook de laatste financiële stromen 
in haar nieuwe 100% digitale omgeving te integreren.
 
De DCK wil een toonaangevende openbare financiële speler zijn niet enkel in termen van dienstverlening, maar ook in het actief beheer van de haar toevertrouwde middelen. De afgelopen jaren is het 
totale kapitaal van de bij DCK gedeponeerde gelden gestegen tot 4,1 miljard euro in 2021. Sinds 2013 wordt een deel van deze middelen gebruikt voor de consolidatie van de financiële activa van de 
overheidsdiensten met het oog op de verlaging van de schuldratio. In 2021 heeft de regering besloten dat de DCK een deel van deze middelen zal gebruiken voor een lening van 1,2 miljard euro aan het 
Waals Gewest (lening in 2022 voor de wederopbouw na overstromingen).
 
 
Alexandre De Geest



02MISSIES - AMBITIES



De voornaamste taak van de Deposito- en Consignatiekas is altijd dezelfde geweest: het beheren 
van de verschillende deposito's die ons worden toevertrouwd, om ze aan het einde van het proces 
aan de rechthebbenden terug te betalen. Sinds de oprichting in 1849 is dit onze missie en deze 
evolueerde mee doorheen de tijd om zo de best mogelijke service te bieden aan de burgers en de 
openbare/particuliere instellingen die een beroep op ons doen. Daarom lanceerden we e-DEPO, 
onze applicatie die een 100% digitaal beheer van de dossiers mogelijk maakt.
 
Bij ons kan elke burger of openbare/particuliere instelling altijd de gelden vinden die hem 
aanbelangen. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze identificatiemethode, die gebaseerd is op het 
rijksregisternummer (personen) of het ondernemingsnummer (instellingen). Aangezien deze 
gegevens in de loop van de tijd niet kunnen worden gewijzigd, kunnen wij passende oplossingen 
bieden wanneer een burger of een openbare/particuliere instelling een wettelijke of contractuele 
verplichting heeft om geld als waarborg te geven. Maar ook wanneer een overheidsinstelling een 
bedrag moet betalen aan een andere instelling of aan een burger (geen zorgen meer wanneer de 
gekende bankrekening niet meer actief blijkt, geen beheer van bankrekeningnummers meer, ...).
 
Het beheer van de ons toevertrouwde deposito's is één zaak, de manier waarop wij ze gebruiken 
is een andere. Met de fondsen die we beheren, voor een bedrag van 4,1 miljard, kunnen wij de 
behoeften financieren van de entiteiten waarvan de rekeningen worden geconsolideerd. Indien 
nodig kunnen wij ook leningen verstrekken aan openbare instellingen (1,2 miljard euro werd 
trouwens reeds ter beschikking gesteld van het Waals Gewest om het in staat te stellen zijn 
wederopbouw na de overstromingen in de zomer van 2021 te realiseren). Het onderliggende doel 
hierbij is dat de gelden in het voordeel van de burgers worden gebruikt. Ook dat is de Deposito- en 
Consignatiekas.

MISSIES - AMBITIES



03OPMERKELIJKE FEITEN



Deze wet wijzigt artikel 17 van de wet van 11 juli 2018 (“wet DCK") in die zin dat het nieuwe artikel 17 voortaan de plaatsing en belegging toestaat van bij de 
DCK gedeponeerde gelden in financiële instrumenten uitgegeven door om het even welk openbaar bestuur (in de zin van het ESR). Dit zijn de staat, 
gemeenschappen, gewesten, provincies, gemeenten, overheidsbedrijven, enz.

 
 

Door de invoeging van een nieuw artikel 19/1 in de "wet DCK" voert deze wet tevens de mogelijkheid in voor de Deposito- en Consignatiekas om de solidaire 
borgstelling vrij te geven:

15 jaar na het stellen van de borgstelling wanneer deze is uitgevoerd op basis van hoofdstuk 2, afdeling 3, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
10 jaar na de voorlopige oplevering van de werken of, bij gebreke daarvan, 15 jaar na het stellen van de waarborg wanneer dit is gebeurd op basis van artikel 
3 van het koninklijk besluit van 21 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of 
in aanbouw zijnde woningen (de zogenaamde "wet Breyne").

 
 

De wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen

2021
Aanpassingen aan de wetgeving



- 40 Mn €
In vergelijking met 2020, gestort als consignaties na sluiting 

van faillissement, hetgeen onrechtstreeks de niet-stijging van 
het aantal faillisementen in de Covid-periode reflecteert

2021
TENDENSEN

+ 37 Mn €
In vergelijking met 2020 neergelegd als huurwaarborg

(25.000 actieve dossiers versus 5000 in 2020), cijfers die het 
succes van de voorgestelde vereenvoudigde dienstverlening 

aantonen

In vergelijking met 2020, bedragen met betrekking 
tot dossiers buiten e-DEPO, hetgeen onrechtstreeks 

het werk van migratie en sanering van dossiers 
reflecteert

Actief gemigreerde dossiers van oude dossiers naar e-DEPO, 
waardoor ze nu online beschikbaar zijn voor onze klanten

322.172

- 624 Mn €
Dossiers solidaire borgtochten van het type ‘wet 

Breyne en ‘overheidsopdracht’, afgesloten in de oude 
applicatie naar aanleiding van het voorbereidende 

werk van de migratie naar e-DEPO

10.937

Unieke klanten die onze digitale en maximaal 
geautomatiseerde toepassing "e-DEPO" gebruiken

407.626



VSAantal dossiers in 
e-DEPO 
+1600%

Op 31 december 2021 was 
het aantal dossiers in e-DEPO 

17 keer hoger dan op 31 
december 2020.

Kapitaal in e-DEPO 
+450%

Op 31 december 2021 was 
het kapitaal beschikbaar in e-
DEPO 5,5 keer hoger dan op 

31 december 2020.

EVOLUTIE
e-DEPO

387.500

22.800

212 Mn €

1,17 Md €
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321 Solidaire 
consignaties*

Consignaties in 
effecten

Consignaties in 
gelden

De Deposito- en Consignatiekas ontvangt 
consignaties in verschillende vormen

*De DCK beheert solidaire consignaties in gelden en effecten, die worden gebruikt om de opening van solidaire borgtochten te garanderen



*De DCK beheert fondsen die worden uitbetaald in gelden of in effecten, die zijn toegestaan of opgelegd door de wet, een besluit of contractueel

VOLUME VAN DE CONSIGNATIES (€*)

2018

2019

2019

2020

2021 4,1 Md

3,8 Md

3,6 Mds

4,1 Md € 
Volume consignaties 31_12_21

Het volume van de consignaties van de 
DCK neemt toe. In 2021 werd 898 miljoen 
euro bij de DCK gestort.
 
De vastgestelde toename van het volume 
van de consignaties is toe te schrijven 
aan een daling van het saldo van de 
terugbetalingen, dat met 584 miljoen 
euro het laagste blijft van de afgelopen 5 
jaar (-22% ten opzichte van 2020).

3,6 Md

3,6 Md



Saldo 31-12-20 Saldo 31-12-21

VERDWENEN BEGUNSTIGDEN 2.585.991,43 € 28.246.724,66 €

BORGTOCHTEN IN HET KADER VAN EEN
VERVOERSVERGUNNING

11.466.040,98 € 18.734.502,27 €

SLAPENDE TEGOEDEN 139.949,13 € 277.095.552,74 €

HUURWAARBORGEN 13.593.487,41 € 51.246.627,71 €

BORGTOCHTEN IN HET KADER VAN EEN
OVERHEIDSOPDRACHT

112.505.880,39 € 171.198.729,52 €

BORGTOCHTEN GEVRAAGD DOOR EEN
OPENBARE INSTANTIE

51.426.712,21 € 84.095.996,63 €

ANDERE CONSIGNATIES 192.164,08 € 224.887.428,85 €

GELDEN IN E-DEPO



Saldo 31-12-20 Saldo 31-12-21

DIVERSE BORGTOCHTEN 1.593.796,14 € 2.309.831,57 €

VEREFFENDE VENNOOTSCHAPPEN OF
VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING

11.637.965,96 € 44.385.779,32 €

BORGTOCHTEN IN HET KADER VAN DE
KANSSPELEN

661.771,32 € 5.397.370,65 €

FONDSEN NA SLUITING FAILLISSEMENT 801.362,37 € 3.776.908,91 €

BORGTOCHTEN IN HET KADER VAN DE WET
BREYNE

3.531.257,80 € 4.720.977,97 €

KANTONNEMENTEN 1.921.002,67 € 167.767.954,02 €

DEPOSITOREKENINGEN / 86.327.597,23 €

GELDEN IN E-DEPO



Saldo 31-12-20 Saldo 31-12-21

NIET IN E-DEPO GEMIGREERDE DOSSIERS
(VOOR BESTAANDE CATEGORIEËN IN DE

TOEPASSING)

2.280.311.584,3 € (waarvan 567.814.313,99
€ van slapende tegoeden)

1.655.866.795,54 € (waarvan
295.750.379,07 € van slapende tegoeden)

DEMATERIALISATIE - VERKOCHTE EFFECTEN 190.812.663,38 € 187.735.641,13 €

FAILLISSEMENTEN & GELIJKGESTELDEN 1.104.689.130,19 € 1.065.138.412,37 €

GELDEN BUITEN E-DEPO



Saldo 31-12-20 Saldo 31-12-21

BUITENBEZITSTELLINGEN 261.353,00 € 301.859,00 €

CONSIGNATIES 1.061.190,96 € 1.030.270,67 €

BORGTOCHTEN 161.663.173,93 € 160.632.413,57 €

DEMATERIALISATIE - NIET VERKOCHTE
EFFECTEN

5.144.655,06 € 5.106.709,87 €

EFFECTEN BUITEN E-DEPO



Stortingen 31-12-20 Stortingen 31-12-21

BOETES DEMATERIALISATIE 2.830.429,83 € 2.648.178,34 €

ADMINISTRATIEKOSTEN 446.618,92 € 656.184,54 €

VERJARINGEN 746.016,16 € 532.430,27 €

INTRESTEN 0 € 0 €

ONTVANGEN BEDRAGEN TEN GUNSTE VAN DE STAAT



RENTEVOET

0%
Rentevoet die 
in de loop van 
het jaar 2021 
moet worden 

betaald

Sinds 1 oktober 2016 
genieten alle categorieën 
consignaties, deposito's en 
borgtochten van dezelfde 
rentevoet, die gelijk is aan het 
rendement van OLO's met een 
residuele looptijd van één 
jaar, met een minimum van 
0%.



Saldo 31-12-20 Saldo 31-12-21

UITBETAALDE INTRESTEN 6.036.500 € 6.101.177 €

BEHEER EFFECTEN & DEVIEZEN 207.334 € 178.608 €

TAKSEN EFFECTENREKENINGEN 0 € 294.906 €

KOSTEN



2021


