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INLEIDING 
 

Dit is het jaarverslag van het Garantiefonds voor financiële diensten van 2021. Hierin wordt een 
algemeen overzicht gegeven van het Garantiefonds, de activiteiten ervan, alsook informatie over het 
beheer en de staat van de interventiereserves van het Fonds. 
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DOELSTELLING & WERKING 
 

Het Garantiefonds heeft als missie het organiseren van de depositobescherming, de 
beleggersbescherming (enkel deel “deposito’s”) en de beschermregeling voor levensverzekeringen in 
België. Het komt tussen wanneer kredietinstellingen, beursvennootschappen of 
verzekeringsmaatschappijen (allen naar Belgisch recht), of in België werkzame bijkantoren van 
kredietinstellingen die ressorteren onder staten buiten de Europese Economische Ruimte die geen 
bescherming aanbieden die equivalent is aan die van het Garantiefonds, niet langer in staat zijn hun 
verplichtingen ten opzichte van hun cliënten na te komen, namelijk bij een faillissement of bij vaststelling 
van de onbeschikbaarheid van de tegoeden door de toezichthouder. 

Het Garantiefonds beschermt deposito’s en levensverzekeringen (tak 21) tot 100.000 euro per persoon 
en per instelling. Het Fonds wordt hoofdzakelijk gefinancierd door jaarlijkse bijdragen die gestort worden 
door de deelnemers aan de beschermingsregeling. Bijzondere of buitengewone bijdrages kunnen 
eveneens geïnd worden. Zo nodig gebeurt de financiering ook via een voorschot van de Schatkist. Dit 
sluit bovendien andere financieringswijzen niet uit1.  

 

EVOLUTIE 
 

Het Garantiefonds voor financiële diensten werd in 2008 opgericht binnen de Deposito- en 
Consignatiekas van de Algemene Administratie van de Thesaurie van FOD Financiën, in de nasleep 
van de financiële crisis dat jaar. Initieel gebeurde dit onder de benaming ‘Bijzonder 
Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen’. Via dit Fonds werd de bescherming voor 
deposito’s en levensverzekeringen (tak 21) voorzien. 

De wet van 22 april 2016 (Wet tot omzetting van richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels 
en houdende diverse bepalingen2) regelde de overdracht van de laatste bevoegdheden van het 
Beschermingsfonds voor wat betreft de beleggersbescherming m.b.t. de deposito’s aan het 
Garantiefonds. Die laatste is sindsdien dus exclusief bevoegd voor alles betreffende de bescherming 
van deposito’s. 

Sinds 2021 wordt het Garantiefonds niet langer ondergebracht bij de Deposito- en Consignatiekas, maar 
binnen de Thesaurie3. 

 

  

 
1 Overdrachten uit andere Fondsen of toegangsrechten. 
2 Wet van 22 april 2016. http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/04/22/2016003166/justel 
3 Wet van 27 juni 2021, artikel 352 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/06/27/2021031603/justel#LNK0035  

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/04/22/2016003166/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/06/27/2021031603/justel#LNK0035
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 NIEUWS 
 

De belangrijkste nieuwigheden van het afgelopen jaar zijn als volgt samen te vatten: 

• Publicatie van een koninklijk besluit4 dat het indicator-gewicht van de 
Nettostabielefinancieringsratio (NSFR) aanpast zodat deze factor mee de jaarlijkse bijdrages 
van de aangesloten kredietinstellingen bepaalt. 

• Publicatie van een wet5 zodat het Garantiefonds niet langer in de schoot van de Deposito’s-en 
Consignatiekas ressorteert, maar binnen de Thesaurie. 

• De stress test cyclus 2020-2021 werd afgerond. 
 
 

INTERVENTIERESERVES 
 

Het Garantiefonds beheert volgende interventiereserves6: 

• een Interventiereserve gevormd voor de kredietinstellingen en de beursvennootschappen.  
• een Interventiereserve gevormd voor de verzekeringsondernemingen. 

De saldi van de Interventiereserves (infra) houden rekening met de ontvangen bijdragen en 
toetredingsrechten van de instellingen, de uitbetalingen die gebeurd zijn voor de tussenkomsten, de 
voorschotten uit de faillissement dividenden die het Garantiefonds ontving ten gevolge van 
tussenkomsten en de ingaande en uitgaande transfers ten gevolge van instellingen die overstappen 
naar een ander Europees depositogarantiestelsel of naar het Garantiefonds. 

 
 

  

 
4 KB 31 augustus 2021. https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/08/31/2021021876/staatsblad  
5 Wet van 27 juni 2021, artikel 352 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/06/27/2021031603/justel#LNK0035  
6 KB 16 maart 2009, art. 28/29. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/03/16/2009003114/justel 

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/08/31/2021021876/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/06/27/2021031603/justel#LNK0035
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/03/16/2009003114/justel
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INTERVENTIERESERVE GEVORMD VOOR DE 
KREDIETINSTELLINGEN EN DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN 

 

Onderstaande tabel geeft de saldi per jaar weer: 

Jaar Saldo kredietinstellingen  Saldo kredietinstellingen 
(cumulatief) 

Saldo 
beursvennootschappen 

Saldo beurs-
vennootschappen 

(cumulatief) 

2008 € 9.526.135,82 € 9.526.135,82 € 42.544,20 € 42.544,20 

2009 € 79.835.514,72 € 89.361.650,54 € 340.507,66 € 383.051,86 

2010 € 247.910.393,03 € 337.272.043,57 € 764.462,45 € 1.147.514,31 

2011 € 624.901.658,99 € 962.173.702,56 € 1.658.756,60 € 2.806.270,91 

2012 € 835.722.014,41 € 1.797.895.716,97 € 2.130.944,40 € 4.937.215,31 

2013 € 444.338.692,66 € 2.242.234.409,63 € 1.247.884,30 € 6.185.099,61 

2014 € 281.584.753,67 € 2.523.819.163,30 € 798.547,17 € 6.983.646,78 

2015 € 287.630.758,68 € 2.811.449.921,99 € 1.020.232,59 € 8.003.879,37 

2016 € 249.214.131,77 € 3.060.664.053,76 € 742.388,86 € 8.746.268,23 

2017 € 295.613.030,35 € 3.356.277.084,11 € 887.194,95 € 9.633.463,18 

2018 € 299.430.829,37 € 3.655.707.913,48 € 1.068.861,56 € 10.702.324,74 

2019 € 302.697.318,59 € 3.958.405.232,07 € 449.316,64 € 11.151.641,38 

2020 € 351.791.208,99 € 4.310.196.441,06 € 476.701,00 € 11.628.342,38 

2021 € 333.383.359,44 € 4.643.579.800,50 € 411.137,55 € 12.039.479,93 
 

INTERVENTIERESERVE GEVORMD VOOR DE 
VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 

Onderstaande tabel geeft de saldi per jaar weer: 

Jaar Saldo verzekeringsondernemingen Saldo verzekeringsondernemingen (cumulatief) 

2008 € 23.580.027,03 € 23.580.027,03 

2009 € 4.947.639,92 € 28.527.666,95 

2010 € 4.595.932,68 € 33.123.599,63 

2011 € 139.561.445,00 € 172.685.044,63 

2012 € 156.865.928,90 € 329.550.973,53 

2013 € 160.976.013,36 € 490.526.986,89 

2014 € 158.945.419,88 € 649.472.406,77 

2015 € 152.254.280,72 € 801.726.687,49 

2016 € 143.942.957,64 € 945.669.645,13 

2017 € 140.189.988,02 € 1.085.859.633,15 

2018 € 129.228.327,68 € 1.215.087.960,83 

2019 € 125.071.895,81 € 1.340.159.856,64 

2020 € 120.061.948,52 € 1.460.221.805,16 

2021 € 111.681.415,11 € 1.571.903.220,27 



 

7/7 

SAMENVATTING STAND INTERVENTIERESERVES 
 

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de huidige saldi van de reserves. 

 

Jaar Interventiereserve  gevormd voor de  
kredietinstellingen en beursvennootschappen 

Interventiereserve gevormd voor de  
verzekeringsondernemingen   

  Kredietinstellingen Beursvennootschappen Verzekeringsondernemingen Totaal 

2008         

- € 4.310.196.441,06 € 11.628.342,38 € 1.460.221.805,16 € 5.782.046.588,59 

2020         

2021 € 333.383.359,44 € 411.137,55 € 111.681.415,11 € 445.475.912,10 

Subtotaal € 4.643.579.800,50 € 12.039.479,93 € 1.571.903.220,27 € 6.227.522.500,69 

Totaal  € 4.655.619.280,42 € 1.571.903.220,27 € 6.227.522.500,69 

 

 

TUSSENKOMSTEN 
 

In 2011, na de intrekking van de vergunning van de verzekeringsmaatschappij Apra Leven, kwam het 
Garantiefonds tussenbeide om de begunstigden te vergoeden. Er werd reeds voor 17.341.600,78 euro 
uitbetaald. Anderzijds werd een voorschot op het faillissementen dividend van 3.432.376,75 euro 
ontvangen van de curator. Het Garantiefonds heeft aldus nog een openstaande vordering van 
13.909.224,03 euro t.a.v. Apra Leven. 

In 2016 kwam het Garantiefonds tussenbeide in verband met het in gebreke blijven van de 
kredietinstelling Optima Bank. Er werden voor 50.582.314,58 euro uitbetalingen verricht. Anderzijds 
werd een voorschot op het faillissementen dividend van 37.500.000 euro ontvangen van de curator. Het 
Garantiefonds heeft aldus nog een openstaande vordering van 13.082.314,58 euro t.a.v. Optima Bank. 
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