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INLEIDING 
Dit is het jaarverslag van het Afwikkelingsfonds van 2021. Hierin wordt een algemeen overzicht gegeven 
van het Afwikkelingsfonds, alsook van de evolutie van de interventiereserve voor de voorfinanciering 
van de afwikkelingsregeling en de geïnde en doorgestorte bijdrages voor het Gemeenschappelijk 
Afwikkelingsfonds. 
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DOELSTELLING & WERKING 
Het Afwikkelingsfonds dient de taken van een nationaal afwikkelingsfonds uit te voeren voor de in België 
gevestigde ondernemingen die niet bijdrageplichtig zijn aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds 
(= Single Resolution Fund, of SRF kortweg).  

Volgende types ondernemingen dienen zich aan te sluiten bij het Afwikkelingsfonds: 

  1° de ondernemingen die bijdrageplichtig zijn aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds (dit omvat 
de kredietinstellingen naar Belgisch recht en de beursvennootschappen naar Belgisch recht die vallen 
onder het toezicht op geconsolideerde basis op de moederonderneming dat door de Europese Centrale 
Bank wordt uitgeoefend overeenkomstig de GTM-verordening1). 

  2° de ondernemingen die niet bijdrageplichtig zijn aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds (dit 
omvat in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen of beleggingsondernemingen van een 
derde land evenals de beursvennootschappen naar Belgisch recht die niet vallen onder het toezicht op 
geconsolideerde basis op de moederonderneming dat door de Europese Centrale Bank wordt 
uitgeoefend overeenkomstig de GTM-verordening). 

Het Afwikkelingsfonds wordt gefinancierd met jaarlijkse bijdragen van zijn aangesloten leden. Het 
Afwikkelingsfonds draagt de bijdragen die betaald zijn door de ondernemingen die niet bijdrageplichtig 
zijn aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds, over aan de Schatkist. De bedragen die door het 
Afwikkelingsfonds aan de Schatkist worden overgemaakt, vormen de interventiereserve voor de 
voorfinanciering van de afwikkelingsregeling. 

De interventiereserve voor de voorfinanciering van de afwikkelingsregeling dient uiterlijk op 31 
december 2024 het streefniveau van 1 % van de gewaarborgde deposito's van de ondernemingen die 
niet bijdrageplichtig zijn aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds te bereiken. 

Het Afwikkelingsfonds maakt enkel gebruik van zijn interventiereserve voor de voorfinanciering van de 
afwikkelingsregeling in het kader van een afwikkelingsprocedure met betrekking tot een onderneming, 
op verzoek van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België (NBB), voor één of meer van 
de volgende doeleinden: 

• om de activa of de passiva van een onderneming in afwikkeling, haar dochterondernemingen, 
een overbruggingsinstelling of een vehikel voor activabeheer te garanderen; 

• voor het verstrekken van leningen aan een onderneming in afwikkeling, haar 
dochterondernemingen, een overbruggingsinstelling of een vehikel voor activabeheer; 

• voor de aankoop van activa van een onderneming in afwikkeling; 
• om bij te dragen aan een overbruggingsinstelling en een vehikel voor activabeheer; 
• voor het compenseren van aandeelhouders of schuldeisers van een onderneming 

overeenkomstig de geldende wetten; 
• om een bijdrage te leveren aan een onderneming in afwikkeling, in plaats van het afschrijven of 

omzetten van vorderingen van bepaalde schuldeisers wanneer het instrument van interne 
versterking wordt toegepast en het Afwikkelingscollege besluit bepaalde schuldeisers uit te 
sluiten van het toepassingsgebied van het instrument van interne versterking. 
 

Verder dient het Afwikkelingsfonds de bijdragen die verschuldigd zijn door de ondernemingen die 
bijdrageplichtig zijn aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds te innen en over te dragen aan het 
Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds. 

 

 
1 ‘Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme’: Verordening 2014/468 Kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk 
Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen 
autoriteiten. 
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EVOLUTIE 
De wet van 28 december 2011 (Wet op het Afwikkelingsfonds) richtte het Afwikkelingsfonds bij de 
Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën op). De eerste bijdragen aan het 
Afwikkelingsfonds werden ontvangen in 2012. 

De wet van 27 juni 2016 machtigde het Afwikkelingscollege van de NBB om bijdragen vast te stellen 
voor de ondernemingen die geen bijdragen verschuldigd zijn aan het Gemeenschappelijk 
Afwikkelingsfonds.  

Tot op heden werd nog geen enkele tussenkomst verricht. 

 

ACTIVITEITEN AFGELOPEN JAAR 
Het Afwikkelingsfonds heeft de bijdragen van de ondernemingen die niet bijdrageplichtig zijn aan het 
Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds geïnd en doorgestort naar de Schatkist. 

Het Afwikkelingsfonds heeft de bijdragen van de ondernemingen die bijdrageplichtig zijn aan het 
Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds geïnd en overgedragen aan het Gemeenschappelijk 
Afwikkelingsfonds. 

De leidend ambtenaar van het Afwikkelingsfonds heeft deelgenomen aan de vergaderingen van het 
Afwikkelingscollege bij de NBB. 

 

INTERVENTIERESERVE VOOR DE VOORFINANCIERING VAN DE 
AFWIKKELINGSREGELING  
In onderstaande tabel is de evolutie van de opbouw van de interventiereserve voor de voorfinanciering 
van een afwikkelingsregeling terug te vinden. Van 2012 t.e.m. 2016 werden bijdrages ontvangen van 
de kredietinstellingen. Later, in 2016 en naar aanleiding van de oprichting van het Gemeenschappelijk 
Afwikkelingsfonds werd overgestapt naar het huidige systeem waarbij enkel de bijdrages van 
ondernemingen die niet bijdrageplichtig zijn aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds, doorgestort 
worden aan de Schatkist en de interventiereserve voor de voorfinanciering van een afwikkelingsregeling 
vormen.  

 

Jaar Toename of afname (-) Interventiereserve voor de 
voorfinanciering van de afwikkelingsregeling 

Totaal Interventiereserve voor de voorfinanciering 
van de afwikkelingsregeling 

2012  € 238.356.527,81  € 238.356.527,81  
  

2013  € 166.884.552,43 € 405.241.080,24 
 

2014  € 134.973.723,81 € 540.214.804,05 
 

2015  € 145.237.405,27  € 685.452.209,32 
 

2016 € 130.391.371,90 € 815.843.581,22 
  

2017 € 452.782,78 € 816.296.364,00 
 

2018 € 403.972,94 € 816.700.336,94 
 

2019 € 377.698,07 € 817.078.035,01 
 

2020  € 287.917,92 € 817.365.952,93  
  

2021 € 217.222,35 € 817.583.175,28 
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Onderstaande tabel geeft voor het bijdragejaar 2021, het aandeel van de cumulatieve bijdragen (sinds 
de invoer van het aangepaste systeem in 2016) in het bedrag van de gewaarborgde deposito’s van 
het jaar 2020 van de in België gevestigde ondernemingen die niet bijdrageplichtig zijn aan het 
Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds. Dit percentage kan vergeleken worden met het streefdoel dat 
vooropgesteld werd. 

 

Jaar Saldo van de bijdragen Gewaarborgde 
deposito’s op 31.12.2020 

Aandeel cumulatieve bijdragen 
tov gewaarborgde deposito’s 

Streefdoel 
31.12.2024 

2021 € 2.131.732,06 € 262.474.381,00 0,812% 1% 
 

 

BIJDRAGEN VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK 
AFWIKKELINGSFONDS (SRF) 
In onderstaande tabel zijn de bijdragen van de in België gevestigde ondernemingen aan het 
Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds terug te vinden. 

 

Jaar 
 

Bijdragen Cumulatieve bijdragen 

2015  € 234.787.685,49 € 234.787.685,49 
  

2016  € 277.592.988,72 € 512.380.674,21 
  

2017   € 250.245.212,34 € 762.625.886,55 
  

2018  € 284.783.316,96  € 1.047.409.203,51 
  

2019  € 270.126.305,92  € 1.317.535.509,43 
  

2020   € 301.213.642,55 € 1.618.749.151,98 
  

2021  € 346.850.843,49  € 1.965.599.995,47 
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