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Brussel, 10 juli 2007 

Mededeling 

BETREFT :  Periodieke informatie die aan de CBFA moet worden verstrekt   
  door de instellingen voor elektronisch geld  
  waaraan een vrijstelling is verleend op grond van artikel 2, § 2, eerste lid, 3°  
  van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de  
  kredietinstellingen  

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft onlangs een vrijstelling van de 
toepassing van de bepalingen van de wet verleend, op grond van artikel 2, § 2, eerste lid, 3° van de 
wet van 22 maart 1993, aan een instelling voor elektronisch geld die elektronisch geld uitgeeft dat 
maar door een beperkt aantal ondernemingen als betaalinstrument wordt aanvaard. 

In aansluiting op deze beslissing tot vrijstelling heeft de CBFA, na advies van de Nationale Bank 
van België, in een individuele beslissing de regels vastgesteld voor de periodieke informatie die 
moet worden opgenomen in het activiteitenverslag dat de vrijgestelde onderneming periodiek dient 
te verstrekken aan de Nationale Bank van België en aan de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen, conform artikel 2, § 2, tweede lid, 3° van de wet. 

Deze individuele beslissing wijkt slechts voor zover nodig af van het reglement van de CBFA van 
6 juni 2006, die deze materie regelt voor de instellingen voor elektronisch geld waaraan een 
vrijstelling is verleend, conform artikel 2, § 2, eerste lid, 1° van de wet, op grond van het feit dat ze 
slechts voor een beperkt bedrag elektronisch geld uitgeven. 

Deze individuele beslissing kan echter van belang zijn voor andere instellingen voor elektronisch 
geld die zouden overwegen een vrijstelling te vragen van de toepassing van de bepalingen van de 
wet, op grond van het feit dat het elektronisch geld dat ze uitgeven, maar door een beperkt aantal 
ondernemingen als betaalinstrument wordt aanvaard.  

Daarom heeft de Commissie beslist deze individuele beslissing als bijlage bij deze mededeling 
geanonimiseerd op haar website te plaatsen. 

De Voorzitter, 

Jean-Paul Servais. 
 
 
 
Bijlage: Individuele beslissing 
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