
Beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 
……………………….. houdende uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid, 3° van de 
wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, 
in het individuele geval van een instelling voor elektronisch geld waaraan de 
vrijstelling is verleend als bedoeld in artikel 2, § 2, eerste lid, 3° van de wet van 
22 maart 1993  

1. Toepassingsgebied 

In deze beslissing worden, krachtens artikel 2, § 2, tweede lid, 3° van de wet van 
22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (hierna “de 
wet” genoemd), de periodieke-informatieverplichtingen vastgelegd voor de naamloze 
vennootschap …………………………, een instelling voor elektronisch geld als bedoeld 
in artikel 1, tweede lid, 2° van de wet waaraan de in artikel 2, § 2, eerste lid, 3° van de 
wet bepaalde vrijstelling is verleend (hierna “de instelling” genoemd). 

2. Rapporteringsfrequentie en -vorm 

De instelling verstrekt elk jaar, uiterlijk 7 maanden na de afsluitingsdatum van het 
boekjaar, een verslag over haar werkzaamheden aan de Nationale Bank van België en aan 
de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Dit periodieke verslag 
bevat de informatie die is vermeld in de onderstaande artikelen 3 tot 11. 

Een persoon die gemachtigd is om de instelling rechtsgeldig te verbinden, ondertekent 
het periodieke verslag en hanteert daarbij de volgende formule: 

"Ik, ondergetekende,  
.................................................................................. (naam en voornaam/voornamen van 
de gemachtigde persoon), bevestig de juistheid en volledigheid van de informatie die is 
opgenomen in het onderhavige verslag, alsook in de bijlagen.” 

3. Statuten 

Alle wijzigingen die in de loop van het verslagjaar zijn aangebracht in de statuten, 
worden nauwkeurig vermeld in het periodieke verslag. Bij het verslag wordt een 
gecoördineerde versie van de statuten gevoegd, alsook een kopie van alle 
bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad die betrekking hebben op de instelling. Deze 
informatie moet de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
inzonderheid in staat stellen na te gaan of is voldaan aan artikel 6 van de wet. 
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4. Dochterondernemingen en bijkantoren 

In voorkomend geval worden de dochterondernemingen en de bijkantoren van de 
instelling in het periodieke verslag vermeld, met opgave van hun vestigingsplaats. 
Daarnaast wordt vermeld welke maatregelen de instelling heeft genomen om zich ervan 
te vergewissen dat er geen grensoverschrijdende activiteiten worden verricht zonder 
inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen.  

5. Jaarrekening 

Bij het periodieke verslag wordt eveneens de jaarrekening van de instelling gevoegd die 
conform artikel 98 van het Wetboek van  Vennootschappen is neergelegd bij de 
Nationale Bank van België.  

6. Overige stukken 

Het in artikel 95 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde jaarverslag en de in 
artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde stukken worden als bijlage 
bij het periodieke verslag gevoegd.  

7. Financiële verplichtingen 

In het periodieke verslag wordt de volgende informatie opgenomen : 

• voor het gehele verslagjaar, het totale aantal opladingsverrichtingen en de totale 
 waarde die deze verrichtingen vertegenwoordigen; 

• voor het gehele verslagjaar, het totale aantal transacties waarbij het uitgegeven 
 elektronisch geld werd gebruikt en de totale waarde die deze transacties 
 vertegenwoordigen; 

• voor elke maand van het verslagjaar, de gemiddelde waarde van het totaal bedrag van 
 de financiële verplichtingen uit hoofde van het uitstaand elektronisch geld, alsook het 
 grootste bedrag van de financiële verplichtingen uit hoofde van het uitstaand 
 elektronisch geld. 
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8. Beperkt aantal van ondernemingen die het door de emittent uitstaand geld 
aanvaarden 

Het periodieke verslag bevat de lijst van de ondernemingen die op de afsluitingsdatum 
van het  verslagjaar het door de emittent uitstaand geld als betalinginstrument 
aanvaarden. Het bevat eveneens een lijst van alle ondernemingen die gedurende het jaar 
een einde hebben gesteld aan het aanvaarden van het elektonisch geld.  

Het verlag vermeldt de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel van elk 
van die onrdenemingen. 

Het verslag bevat voldoende elementen die aantonen dat die ondernemingen zich 
duidelijk onderscheiden door de feit dat zij in hetzelfde gebouw of in een beperkte 
plaatselijke ruimte zijn gevestigd of dat zij nauwe financiële of commerciële banden met 
de instelling onderhouden, in het bijzonder onder de vorm van een gemeeschappelijk 
commercialisatie- of distributiekanaal. 

9. Terugbetaalbaarheid 

In het periodieke verslag wordt gepreciseerd op welke wijze de overeenkomst tot regeling 
van de uitgifte van elektronisch geld ter beschikking wordt gesteld van de cliënten. 
Daarnaast wordt vermeld welke maatregelen de instelling heeft genomen om de naleving 
te waarborgen van de in artikel 5 quater van de wet vastgelegde voorschriften en 
voorwaarden inzake terugbetaalbaarheid. Er wordt tevens opgegeven hoeveel 
terugbetalingsaanvragen de instelling tijdens het verslagjaar heeft ontvangen, welke 
waarde die aanvragen in totaal vertegenwoordigen, alsook hoeveel terugbetalingen er 
werden verricht en voor welk totaalbedrag. 

Bij het periodieke verslag wordt een kopie gevoegd van de overeenkomst tot regeling van 
de uitgifte van elektronisch geld waarin onder meer de bepalingen inzake terugbetaling 
zijn vervat. 

10. Maximale opslagcapaciteit 

In het periodieke verslag wordt het maximumbedrag vermeld dat op de elektronische 
drager mag worden opgeslagen, alsook de maatregelen die de instelling heeft genomen 
om de naleving van deze begrenzing te waarborgen. In het verslag wordt tevens op 
toereikende wijze toegelicht wat het resultaat is van deze maatregelen. 

Daarnaast worden in het periodieke verslag de bepalingen van de overeenkomst tot 
regeling van de uitgifte van elektronisch geld opgenomen die betrekking hebben op deze 
begrenzing.  

In voorkomend geval wordt melding gemaakt van andere van toepassing zijnde 
begrenzingen, zoals een maximumbedrag per betaling, per jaar of enige andere door de 
instelling opgelegde begrenzing.  
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11. Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme  

Overeenkomstig artikel 39, § 4, van het Reglement van de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme, wordt in het periodieke verslag informatie opgenomen 
over de maatregelen die de instelling heeft genomen om zich te conformeren aan de 
geldende wettelijke en reglementaire regeling ter voorkoming van het witwassen van geld 
en de financiering van terrorisme. In voorkomend geval omvat deze informatie een 
gestructureerd overzicht van de aard, het aantal en het bedrag van de opgemerkte 
verdachte transacties, van de redenen waarom zij zijn gemeld aan de verantwoordelijke 
voor de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en 
van de stappen die zijn ondernomen, in het bijzonder de meldingen aan de Cel voor 
Financiële Informatieverwerking.  

12. Relevante wijzigingen 

De instelling deelt alle relevante wijzigingen van haar werking of van haar systeem 
onmiddellijk mee aan de Nationale Bank van België en aan de Commissie voor het Bank-
, Financie- en Assurantiewezen, met dien verstande dat die wijzigingen in geen geval 
betrekking mogen hebben op de voorwaarden waarop haar een vrijstelling is verleend.  

Een persoon die gemachtigd is om de instelling rechtsgeldig te verbinden, ondertekent 
deze mededeling en hanteert daarbij de volgende formule:  

"Ik, ondergetekende, .............................................................................. (naam en 
voornaam/voornamen van de gemachtigde persoon), bevestig de juistheid en volledigheid 
van de informatie die is opgenomen in deze mededeling, alsook in haar bijlagen.”  

Brussel,  

De Voorzitter, 

 

 

 

 

 

J.-P. Servais. 
 


