


3. Bijlagen

Hierna volgen de Organieke wet en het Corporate governance charter van de Bank 
(versie van 1 maart 2021).

De Statuten, het Huishoudelijk reglement, het Reglement van het Auditcomité, 
het Reglement van het Remuneratie- en Benoemingscomité en heel wat andere 
wetgevende en reglementaire teksten over de Nationale Bank, haar actiedomeinen 
en haar referentiekader kunnen worden geraadpleegd op de website van de Bank.

De Bank werkt de teksten op haar website permanent bij zodat ze rekening houden 
met recente wijzigingen.
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Bijlage 1   Organieke wet 1

Artikel 1. – Deze wet regelt een aangelegenheid als 
bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Hoofdstuk I – Aard en Doelstellingen

Art. 2. – De Nationale Bank van België, in het Frans 
‘Banque Nationale de Belgique’, in het Duits ‘Belgische 
Nationalbank’, ingesteld bij de wet van 5 mei 1850, 
maakt integrerend deel uit van het Europees stelsel 
van centrale banken, hierna ESCB genoemd, waarvan 
de statuten werden vastgelegd in het desbetreffend 
Protocol gehecht aan het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Unie.

Daarenboven gelden voor de Bank deze wet, haar 
eigen statuten en, aanvullend, de bepalingen betref-
fende de naamloze vennootschappen 2.

Art. 3. – De maatschappelijke zetel van de Bank is te 
Brussel gevestigd.

De Bank richt vestigingen op in de plaatsen van het 
Belgische grondgebied waar de noodwendigheid er-
van wordt vastgesteld.

Art. 4. – Het maatschappelijk kapitaal van de Bank, 
dat tien miljoen euro bedraagt, is vertegenwoordigd 

door vierhonderdduizend aandelen, waarvan twee-
honderdduizend aandelen die nominatief en onover-
draagbaar zijn, door de Belgische Staat zijn ingete-
kend en tweehonderdduizend aandelen op naam of 
gedematerialiseerd. Het maatschappelijk kapitaal is 
volledig afgelost.

De aandelen, behoudens die welke aan de Staat toe-
behoren, kunnen naar goedvinden van de eigenaar, 
zonder kosten, worden omgezet in aandelen op naam 
of in gedematerialiseerde aandelen.

Hoofdstuk II – Taken en verrichtingen

Art. 5. – 1. Om de doelstellingen van het ESCB te 
verwezenlijken en haar taken te vervullen, mag de 
Bank :

	¡ op de kapitaalmarkten opereren, hetzij door vast 
aan te kopen en te verkopen (contant of op 
termijn), hetzij door in het kader van stallingsope-
raties op te nemen of te geven (cessie-retrocessie 
verrichtingen) hetzij door schuldvorderingen en 
verhandelbare effecten, uitgedrukt in communau-
taire of niet communautaire munten, alsook edele 
metalen te lenen of te ontlenen ;

	¡ krediettransacties verrichten met kredietinstel-
lingen en andere geld- of kapitaalmarktpartijen 
waarbij de verleende kredieten worden gedekt 
door toereikende zekerheid.

2. De Bank schikt zich naar de algemene grondsla-
gen aangaande de open markt- en krediettransacties 
vastgesteld door de ECB, erin begrepen die voor de 
aankondiging van de voorwaarden waaronder deze 
transacties worden verricht.

Art. 6. – Binnen de perken en volgens de nade-
re regels vastgesteld door de ECB, mag de Bank 

1 Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek 
statuut van de Nationale Bank van België (officieuze coördinatie : 
september 2020).

1 De bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen zijn 
slechts van toepassing op de Nationale Bank van België :
1° voor de aangelegenheden die niet worden geregeld door 
de bepalingen van titel VII van het derde deel van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap en van het 
Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van 
centrale banken en van de Europese Centrale Bank, noch door 
voornoemde wet van 22 februari 1998 of de statuten van de 
Nationale Bank van België ; en
2° voor zover zij niet strijdig zijn met de bepalingen bedoeld 
in 1°. (artikel 141, § 1 van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten).
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daarenboven, onder andere, onderstaande transacties 
verrichten :

1° haar eigen schuldbewijzen uitgeven en inkopen ;

2° effecten en edele metalen in bewaring nemen, 
zich belasten met het incasso van effecten en voor 
rekening van derden bemiddelen bij transacties in 
effecten, andere financiële instrumenten en edele 
metalen ;

3° transacties met rente-instrumenten verrichten ;

4° valuta- of goud- of andere edele metalentransac-
ties verrichten ;

5° transacties verrichten met het oog op het beleggen 
en het financiële beheer van haar tegoeden in vreem-
de valuta’s en in andere externe reservebestanddelen ;

6° in het buitenland krediet opnemen en daartoe 
garanties verlenen ;

7° transacties in het kader van de Europese of de 
internationale monetaire samenwerking uitvoeren.

Art. 7. – De vorderingen van de Bank die voortkomen 
uit krediettransacties, zijn bevoorrecht op alle effecten 
die de schuldenaar als eigen tegoed bij de Bank of bij 
haar effectenclearingstelsel op rekening heeft staan.

Dit voorrecht heeft dezelfde rang als het voorrecht 
van de pandhoudende schuldeiser. Het heeft voorrang 
op de rechten bedoeld in de artikelen 8, derde lid, van 
de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van 
de effecten van de overheidsschuld en het monetair 
beleidsinstrumentarium, 12, vierde lid, en 13, vierde 
lid, van het koninklijk besluit nr.  62  betreffende de 
bewaargeving van vervangbare financiële instrumen-
ten en de vereffening van transacties op deze instru-
menten, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 
27 januari 2004, en 471, vierde lid, van het Wetboek 
van vennootschappen.

Bij gebrek aan betaling van de schuldvorderingen van 
de Bank waarvan sprake in het eerste lid, mag de 
Bank, na de schuldenaar schriftelijk in gebreke te heb-
ben gesteld, ambtshalve, zonder voorafgaande ge-
rechtelijke beslissing, overgaan tot de tegeldemaking 
van de effecten waarop haar voorrecht slaat, niette-
genstaande het eventuele faillissement van de schul-
denaar of van enige andere toestand van samenloop 

met de schuldeisers van deze laatste. De Bank moet 
trachten die effecten tegen de voordeligste prijs en 
binnen de kortst mogelijke termijn te gelde te maken, 
rekening houdend met het volume van de transacties. 
De opbrengst van die tegeldemaking wordt toegere-
kend op de schuldvordering in hoofdsom, interesten 
en kosten van de Bank, terwijl het eventuele saldo na 
aanzuivering aan de schuldenaar toekomt.

Wanneer de Bank schuldvorderingen in pand aan-
vaardt, wordt, zodra de pandovereenkomst gesloten 
is, hiervan melding gemaakt in een register bij de 
Nationale Bank van België of bij een derde die zij 
hiertoe aanduidt.

Door de inschrijving in dit register, dat niet aan bij-
zondere vormvereisten is onderworpen, verkrijgt het 
pand van de Nationale Bank van België vaste datum 
en wordt dit erga omnes tegenwerpelijk, behalve ten 
aanzien van de schuldenaar van de in pand gegeven 
schuldvordering.

Het register is enkel consulteerbaar door derden die 
overwegen een zakelijk (zekerheids)recht te aanvaar-
den op schuldvorderingen die in aanmerking ko-
men voor inpandneming door de Nationale Bank van 
België. De consultatie van het register gebeurt volgens 
de modaliteiten die door de Nationale Bank van België 
worden vastgelegd.

In geval van opening van een insolventieprocedure, 
zoals nader gedefinieerd in artikel 3, 5°, van de wet 
van 15 december 2004 betreffende financiële zeker-
heden en houdende diverse fiscale bepalingen in-
zake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen 
met betrekking tot financiële instrumenten, ten laste 
van een kredietinstelling dewelke schuldvorderingen 
in pand heeft gegeven aan de Nationale Bank van 
België, gelden de volgende bepalingen :

a) het geregistreerde pandrecht van de Nationale 
Bank van België op schuldvorderingen primeert op 
alle later gevestigde of aan derden toegekende zake-
lijke zekerheden met betrekking tot dezelfde schuld-
vorderingen, ongeacht of de voormelde zekerheden al 
dan niet aan de schuldenaar van de verpande schuld-
vorderingen ter kennis werden gebracht dan wel door 
deze laatste werden erkend ; ingeval de Nationale 
Bank van België de inpandgeving ter kennis brengt 
van de schuldenaar van de verpande schuldvordering, 
kan deze enkel nog in handen van de Nationale Bank 
van België bevrijdend betalen ;
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b) derde verkrijgers van enig met de Nationale Bank 
van België concurrerend zakelijk zekerheidsrecht zoals 
bedoeld in a), zijn er alleszins toe gehouden om de 
sommen die zij na de opening van een insolventie-
procedure vanwege de schuldenaar van de verpande 
schuldvorderingen hebben ontvangen, onverwijld aan 
de Nationale Bank van België over te maken. De 
Nationale Bank van België beschikt over het recht om 
de betaling van die sommen te eisen, onverminderd 
haar recht op schadevergoeding ;

c) niettegenstaande eventuele andersluidende bepa-
lingen, mag de schuldvergelijking die kan leiden tot de 
gehele of gedeeltelijke aflossing van schuldvorderin-
gen die aan de Bank zijn verpand of die door haar te 
gelde zijn gemaakt, in geen geval worden ingeroepen 
tegenover de Bank of tegenover de derde verkrijgers 
indien de schuldvorderingen te gelde zijn gemaakt ;

d) artikel  8 van de wet van 15  december  2004 be-
treffende financiële zekerheden en houdende diverse 
fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereen-
komsten en leningen met betrekking tot financiële 
instrumenten is van overeenkomstige toepassing 
op de inpandneming door de Nationale Bank van 
België van schuldvorderingen, waarbij de woorden 
‘financiële instrumenten’worden vervangen door 
‘schuldvorderingen’ ;

e) de artikelen 5, juncto artikel 40 van de hypotheek-
wet, zijn niet van toepassing.

Art. 8. – § 1. De Bank waakt over de goede werking 
van de verrekenings-, vereffenings- en betalingssyste-
men en ze vergewist zich van hun doelmatigheid en 
deugdelijkheid overeenkomstig deze wet, de bijzon-
dere wetten of reglementen en, in voorkomend geval, 
de Europese regels ter zake.

Ze mag met dit doel alle verrichtingen doen en facili-
teiten ter beschikking stellen.

Ze gaat over tot de toepassing van de verordeningen 
vastgelegd door de ECB ter verzekering van doelma-
tige en deugdelijke verrekenings- en betalingssyste-
men binnen de Europese Unie en met andere landen.

§ 2. In de aangelegenheden waarvoor zij krachtens 
dit artikel bevoegd is, kan de Bank reglementen 
vaststellen ter aanvulling van de betrokken wettelijke 
of reglementaire bepalingen betreffende technische 
punten.

Zonder afbreuk te doen aan de raadpleging waarin 
andere wetten of reglementen voorzien, kan de Bank 
overeenkomstig de procedure van de openbare raad-
pleging de inhoud van elk reglement dat zij overweegt 
vast te stellen, toelichten in een consultatieronde en 
deze bekendmaken op haar website voor eventuele 
opmerkingen van belanghebbende partijen.

Deze reglementen hebben slechts uitwerking na 
goedkeuring door de Koning en bekendmaking ervan 
in het Belgisch Staatsblad. De Koning kan wijzigingen 
aanbrengen aan deze reglementen of deze regels zelf 
vaststellen indien de Bank geen reglementen heeft 
vastgesteld.

§ 3. De Bank oefent de bevoegdheden krachtens 
dit artikel uitsluitend in het algemeen belang uit. De 
Bank, de leden van haar organen en haar personeels-
leden zijn niet burgerlijk aansprakelijk voor hun beslis-
singen, niet-optreden, handelingen of gedragingen 
in het kader van de uitoefening van deze opdracht, 
behalve in geval van bedrog of zware fout.

Art. 9. – Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdhe-
den van de instellingen en organen van de Europese 
Gemeenschappen, voert de Bank de akkoorden van 
internationale monetaire samenwerking uit die België 
heeft onderschreven, conform de nadere regels 
vastgelegd bij overeenkomsten gesloten tussen de 
Minister van Financiën en de Bank. Ze levert en ont-
vangt de betaalmiddelen en kredieten die vereist zijn 
voor de uitvoering der akkoorden.

De Staat waarborgt de Bank tegen ieder verlies en 
waarborgt de terugbetaling van ieder krediet dat de 
Bank verleend heeft ingevolge de uitvoering van de 
akkoorden bedoeld in voorgaand lid, of ingevolge 
haar deelname aan akkoorden of verrichtingen van 
internationale monetaire samenwerking waarbij de 
Bank, mits een in Ministerraad besliste goedkeuring, 
partij is.

Art. 9bis. – In het kader vastgesteld door arti-
kel  105(2) van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Unie en door de artikelen 30 en 31 van het 
Protocol betreffende de statuten van het Europees 
Stelsel van centrale banken en van de Europese 
Centrale Bank, worden de officiële externe reserves 
van de Belgische Staat aangehouden en beheerd door 
de Bank. Deze tegoeden vormen een doelvermogen 
dat bestemd is voor de taken en verrichtingen die 
onder dit hoofdstuk vallen, evenals voor de andere 
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opdrachten van algemeen belang die door de Staat 
aan de Bank zijn toevertrouwd. De Bank boekt deze 
tegoeden en de betreffende opbrengsten en kosten 
in haar rekeningen overeenkomstig de regels bedoeld 
in artikel 33.

Art. 10. – De Bank mag, onder de voorwaarden door 
of krachtens de wet bepaald en onder voorbehoud 
van hun verenigbaarheid met de taken die van het 
ESCB afhangen, belast worden met opdrachten van 
algemeen belang.

Art. 11. – De Bank neemt, onder de voorwaarden 
door de wet bepaald, de Dienst van de Rijkskassier 
waar.

Ze is, met uitsluiting van iedere andere Belgische of 
buitenlandse instelling, belast met de omzetting in 
euro’s van de door de Staat geleende valuta’s van 
Staten die niet deelnemen aan de monetaire unie of 
van voor de Europese Unie derde-Staten.

De Bank wordt in kennis gesteld van alle voorgenomen 
deviezenleningen van de Staat, de Gemeenschappen 
en de Gewesten. Op verzoek van de Bank plegen de 
Minister van Financiën en de Bank overleg telkens 
wanneer deze laatste oordeelt dat die leningen de 
doeltreffendheid van het monetaire of het wisselbe-
leid in het gedrang dreigen te brengen. De nadere 
regelen voor die kennisgeving en dat overleg worden 
vastgelegd in een tussen de Minister van Financiën en 
de Bank te sluiten overeenkomst, onder voorbehoud 
van goedkeuring van deze overeenkomst door de ECB.

Art. 12. – § 1. De Bank draagt bij tot de stabiliteit 
van het financiële stelsel. Hiertoe en overeenkomstig 
de bepalingen van Hoofdstuk IV/3 zorgt zij met name 
voor de opsporing, de beoordeling en de opvolging 
van de verschillende factoren en ontwikkelingen die 
de stabiliteit van het financiële stelsel kunnen aantas-
ten, bepaalt zij door middel van aanbevelingen welke 
maatregelen de diverse betrokken autoriteiten ten 
uitvoer zouden moeten leggen om bij te dragen tot 
de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel, met 
name door de robuustheid van het financiële stelsel 
te versterken, door systeemrisico’s te voorkomen en 
door de gevolgen van een eventuele verstoring te 
beperken, en stelt zij met dat doel de onder haar 
bevoegdheid vallende maatregelen vast.

Voor alle beslissingen en verrichtingen die in het kader 
van haar bijdrage tot de stabiliteit van het financiële 

stelsel worden genomen, geniet de Bank dezelfde 
graad van onafhankelijkheid als vastgesteld in arti-
kel 130 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie.

§ 2. De Bank mag daarenboven belast worden met 
de inzameling van statistische gegevens of met de in-
ternationale samenwerking die verband houden met 
iedere taak bedoeld in artikel 10.

Art. 12bis. – § 1. De Bank oefent het toezicht 
uit op financiële instellingen overeenkomstig deze 
wet en de bijzondere wetten die het toezicht op 
deze instellingen regelen en overeenkomstig de 
Europese regels betreffende het Gemeenschappelijk 
Toezichtsmechanisme.

§ 2. In de toezichtsaangelegenheden waarvoor zij 
bevoegd is, kan de Bank reglementen vaststellen ter 
aanvulling van de betrokken wettelijke of reglemen-
taire bepalingen betreffende technische punten.

Zonder afbreuk te doen aan de raadpleging waarin 
in andere wetten of reglementen is voorzien, kan 
de Bank overeenkomstig de procedure van de open 
raadpleging, de inhoud van elk reglement dat zij 
overweegt vast te stellen, toelichten in een consul-
tatieronde en deze bekendmaken op haar website 
voor eventuele opmerkingen van belanghebbende  
partijen.

Deze reglementen hebben slechts uitwerking na 
goedkeuring door de Koning en bekendmaking ervan 
in het Belgisch Staatsblad. De Koning kan wijzigingen 
aanbrengen aan deze reglementen of deze regels 
zelf vaststellen indien de Bank geen reglement heeft 
vastgesteld.

§ 3. De Bank oefent haar toezichtsopdracht uitslui-
tend in het algemeen belang uit. De Bank, de leden 
van haar organen en haar personeelsleden zijn niet 
burgerlijk aansprakelijk voor hun beslissingen, niet-
optreden, handelingen of gedragingen in het kader 
van de uitoefening van de wettelijke toezichtsop-
dracht van de Bank, behalve in geval van bedrog of 
zware fout.

§ 4. De werkingskosten van de Bank die betrek-
king hebben op het toezicht bedoeld in de eerste 
paragraaf worden gedragen door de instellingen die 
onder haar toezicht staan, volgens de nadere regels 
vastgesteld door de Koning.
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De Bank kan de Algemene Administratie van de in-
ning en invordering van de Federale overheidsdienst 
Financiën belasten met de inning van de onbetaalde 
vergoedingen.

Art. 12ter. – § 1. De Bank voert de taken uit van 
de afwikkelingsautoriteit, die gemachtigd is om de 
afwikkelingsinstrumenten toe te passen en de af-
wikkelingsbevoegdheden uit te oefenen overeen-
komstig de wet van 25  april  2014 op het sta-
tuut van en het toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen.

§ 2. De werkingskosten die betrekking hebben op de 
taken bedoeld in paragraaf 1 worden gedragen door 
de instellingen die onder de in paragraaf 1 bedoelde 
wetgeving vallen, volgens de door de Koning vastge-
stelde regels.

§ 3. De bepalingen van artikel  12bis, § 3  zijn van 
toepassing voor wat betreft de in dit artikel bedoelde 
taken. In het bijzonder dient het al dan niet bestaan 
van een zware fout te worden beoordeeld op grond 
van de concrete omstandigheden van het betrok-
ken geval, en inzonderheid van de hoogdringendheid 
waarmee die personen werden geconfronteerd, van 
de praktijken op de financiële markten, van de com-
plexiteit van het betrokken geval, van de bedreigingen 
voor de bescherming van het spaarwezen en van het 
gevaar voor schade aan de nationale economie.

Art. 12quater. – § 1. Onverminderd de uitzonde-
ringen bedoeld in de artikelen 14, lid 5, punten c) en 
d), 17, lid 3, punt b), 18, lid 2, en 20, lid 3, van de 
Verordening  2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad van 27  april  2016 betreffende de be-
scherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG, wordt, teneinde de doelstel-
lingen te waarborgen van artikel  23, lid  1, punten 
d), e) en h), van de voornoemde verordening, de 
uitoefening van de rechten bedoeld in de artike-
len  12  (transparante informatie, communicatie en 
nadere regels voor de uitoefening van de rechten 
van de betrokkene), 13  (te verstrekken informatie 
wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene wor-
den verzameld), 15  (recht van inzage), 16  (recht op 
rectificatie), 19 (kennisgevingsplicht inzake rectificatie 
of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbe-
perking), 21 (recht van bezwaar) en 34 (mededeling 
van een inbreuk in verband met persoonsgegevens 

aan de betrokkene) van deze verordening volledig 
beperkt voor verwerkingen van persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 4, lid 1, van dezelfde verordening 
die de Bank uitvoert als verwerkingsverantwoorde-
lijke die belast is met taken van algemeen belang, 
met taken die betrekking hebben op de voorkoming 
en de opsporing van strafbare feiten, alsook met 
taken op het gebied van toezicht, inspectie of regel-
geving die verband houden met de uitoefening van 
het openbaar gezag :

1° met het oog op de uitoefening van haar opdrach-
ten zoals bedoeld in artikel 12bis van deze wet of van 
enige andere opdracht op het vlak van prudentieel 
toezicht op financiële instellingen die aan de Bank 
wordt toegekend op grond van een andere bepaling 
van nationaal of Europees recht, wanneer die gege-
vens niet bij de betrokkene zijn verkregen ;

2° in het kader van de uitoefening van haar opdracht 
als afwikkelingsautoriteit zoals bedoeld in artikel 12ter 
van deze wet, of van enige afwikkelingsbevoegdheid 
die aan de Bank wordt toegekend op grond van een 
andere bepaling van nationaal of Europees recht, 
wanneer die gegevens niet bij de betrokkene zijn 
verkregen ;

3° in het kader van haar opdracht om te waken 
over de goede werking van de verrekenings-, veref-
fenings- en betalingssystemen en om zich te verge-
wissen van de doelmatigheid en deugdelijkheid van 
deze systemen, zoals bedoeld in artikel  8 van deze 
wet, wanneer die gegevens niet bij de betrokkene 
zijn verkregen ;

4° in het kader van de procedures voor het opleg-
gen van administratieve geldboetes die de Bank 
voert met toepassing van de afdelingen 2 en 3 van 
hoofdstuk IV/1 van deze wet, alsook in het kader van 
de uitoefening van de mogelijkheid die de Bank in 
dat verband heeft om dwangsommen op te leggen 
op grond van afdeling 3bis van hetzelfde hoofdstuk, 
voor zover de desbetreffende persoonsgegevens niet 
losstaan van het voorwerp van het onderzoek of de 
controle.

De in het eerste lid, 1°, 2° en 3° bedoelde afwijkin-
gen gelden zolang de betrokkene in voorkomend 
geval geen wettelijke toegang heeft verkregen tot 
het hem betreffend administratief dossier dat wordt 
bijgehouden door de Bank en dat de desbetreffende 
persoonsgegevens bevat.
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§ 2. Artikel 5 van voornoemde Verordening 2016/679 
is niet van toepassing op de verwerkingen van per-
soonsgegevens bedoeld in paragraaf 1, voor zover de 
bepalingen van dit artikel overeenstemmen met de 
rechten en verplichtingen bedoeld in de artikelen 12 
tot en met 22 van deze verordening.

Art. 12quinquies. – Voor zover de Bank de hoe-
danigheid heeft van administratieve overheid in de 
zin van artikel  22quinquies van de wet van 11  de-
cember  1998 betreffende de classificatie en de vei-
ligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veilig-
heidsadviezen, is zij gerechtigd om persoonsgegevens 
betreffende strafrechtelijke veroordelingen en straf-
bare feiten te verwerken indien dit noodzakelijk is 
voor de uitoefening van de opdrachten die zij op 
grond van voornoemde wet van 11 december 1998 
heeft. De artikelen 12 tot en met 22 en artikel 34 van 
de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad van 27  april  2016 betreffende de be-
scherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG, zijn niet van toepassing op 
deze en andere verwerkingen van persoonsgegevens 
die de Bank in deze hoedanigheid uitvoert indien die 
verwerkingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening 
van deze opdrachten. Artikel 5 van deze verordening 
is evenmin van toepassing op deze verwerkingen van 
persoonsgegevens, voor zover de bepalingen van dit 
artikel overeenstemmen met de rechten en verplich-
tingen bedoeld in de artikelen 12 tot en met 22 van 
deze verordening.

Art. 13. – De Bank mag alle operaties verrichten en 
alle diensten verlenen die bijkomstig zijn of aansluiten 
bij de opdrachten bedoeld in deze wet.

Art. 14. – De Bank mag de uitvoering van opdrach-
ten die niet behoren tot het ESCB, waarmede ze is 
belast of voor dewelke zij het initiatief neemt, toe-
vertrouwen aan één of verscheidene onderscheiden 
juridische entiteiten die daarvoor speciaal worden 
opgericht waarin de Bank een significante deelneming 
bezit en één of meer leden van haar Directiecomité 
deelnemen in de leiding.

De voorafgaandelijke toelating van de Koning, op 
voorstel van de bevoegde minister, is vereist indien de 
opdracht bij wet aan de Bank wordt toevertrouwd.

Art. 15. – Opgeheven.

Art. 16. – De juridische entiteiten bedoeld in ar-
tikel  14  waarover de Bank de exclusieve controle 
bezit, zijn onderworpen aan de controle van het  
Rekenhof.

Hoofdstuk III – Organen – 
samenstelling – onverenigbaarheden

Art. 17. – De organen van de Bank bestaan uit de 
gouverneur, het Directiecomité, de Regentenraad, de 
Sanctiecommissie en het Afwikkelingscollege.

Art. 18. – 1. De gouverneur staat in voor de lei-
ding van de Bank ; hij zit het Directiecomité en het 
Afwikkelingscollege voor.

2. In geval van belet wordt hij vervangen door de 
vice-gouverneur, onverminderd de toepassing van ar-
tikel 10.2 van de statuten van het ESCB.

Art. 19. – 1. Het Directiecomité bevat, naast de gou-
verneur die het voorzit, maximaal vijf directeurs van 
wie er één de titel van vicegouverneur draagt die de 
Koning hem toekent. Het Directiecomité bestaat uit 
evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.

2. Het Comité bestuurt en beheert de Bank en be-
paalt de koers van het beleid ervan.

3. Het beschikt over de reglementaire macht in de 
gevallen die door de wet zijn bepaald. Het bepaalt, 
in omzendbrieven of aanbevelingen, alle maatregelen 
ter verduidelijking van de toepassing van de wettelijke 
of reglementaire bepalingen waarvan de Bank de toe-
passing controleert.

4. Het beslist over de plaatsing van het kapitaal, de 
reserves en de afschrijvingsrekeningen, na raadple-
ging van de Regentenraad en onverminderd de regels 
vastgelegd door de ECB.

5. Het spreekt zich uit over alle zaken die niet uit-
drukkelijk door de wet, de statuten of het huishou-
delijk reglement zijn voorbehouden aan een ander  
orgaan.

6. Het verstrekt advies aan de verschillende over-
heden die een wettelijke of reglementaire macht 
uitoefenen voor elk ontwerp van wetgevende of re-
glementaire akte die de toezichtsopdrachten betreft 
waarmee de Bank belast is of zou worden.
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7. In spoedeisende gevallen vastgesteld door de gou-
verneur, kan het, behalve voor de vaststelling van 
reglementen, beslissen langs schriftelijke procedure of 
via een vocaal telecommunicatiesysteem, volgens de 
nadere regels bepaald in het huishoudelijk reglement 
van de Bank.

Art. 20. – 1. De Regentenraad is samengesteld uit de 
gouverneur, de directeurs en veertien regenten. Hij telt 
evenveel Nederlandstalige als Franstalige regenten.

Ten minste één derde van de leden van de 
Regentenraad is van een ander geslacht dan dat van 
de overige leden. Voor de toepassing van deze bepa-
ling wordt het vereiste minimumaantal van die leden 
van een ander geslacht afgerond naar het dichtstbij-
zijnde gehele getal.

2. De Raad wisselt van gedachten over de algemene 
kwesties met betrekking tot de Bank, het monetaire 
beleid en de economische toestand van het land en 
van de Europese Unie, het toezichtsbeleid op elke 
sector die onder het toezicht van de Bank staat, de 
Belgische, Europese en internationale ontwikkelingen 
op het gebied van het toezicht, en in het algemeen 
elke ontwikkeling betreffende het financieel stelsel 
dat onder toezicht van de Bank staat, zonder daartoe 
over enige bevoegdheid te beschikken om tussen te 
komen op het operationele vlak of kennis te nemen 
van individuele dossiers. Hij neemt iedere maand ken-
nis van de toestand van de instelling.

Hij stelt, op voorstel van het Directiecomité, het huis-
houdelijk reglement vast dat de basisregels bevat 
inzake de werking van de organen van de Bank en 
de organisatie van de departementen, diensten en 
vestigingen.

3. De Raad bepaalt afzonderlijk de wedde en het 
pensioen van de leden van het Directiecomité. Deze 
wedden en pensioenen mogen geen aandeel in de 
winsten omvatten en geen enkele vergoeding mag 
daaraan worden toegevoegd door de Bank, noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks.

4. De Raad keurt de begroting der uitgaven alsook 
de jaarrekeningen goed, die worden voorgelegd door 
het Directiecomité. Hij regelt definitief de verdeling 
der winsten die door het Comité wordt voorgesteld.

5. De Koning duidt één van de regenten aan als 
voorzitter van de Regentenraad. De voorzitter van 

de Regentenraad is onafhankelijk in de zin van arti-
kel  526ter van het Wetboek van Vennootschappen, 
van de andere taalrol dan de gouverneur en van een 
ander geslacht dan dat van de gouverneur. Bij benoe-
ming van een nieuwe gouverneur bevestigt de Koning 
de aanduiding van de zittende voorzitter of duidt hij 
een nieuwe voorzitter aan.

De voorzitter van de Regentenraad zit de vergaderin-
gen van de Regentenraad voor behalve wanneer deze 
van gedachten wisselt over de algemene kwesties 
bedoeld in de eerste zin van punt 2 van dit artikel. 
Deze gedachtenuitwisselingen worden voorgezeten 
door de gouverneur.

Art. 21. – § 1. Binnen de Regentenraad wordt een 
auditcomité opgericht dat bestaat uit drie regenten 
die worden aangeduid door de Regentenraad. De 
meerderheid van de leden van het auditcomité is 
onafhankelijk in de zin van artikel  526ter van het 
Wetboek van Vennootschappen. Het auditcomité oe-
fent de raadgevende bevoegdheden uit bedoeld in 
artikel  21bis en ziet toe op de voorbereiding en de 
uitvoering van de begroting van de Bank.

De regentenraad duidt de voorzitter van het audit-
comité aan die onafhankelijk is in de zin van arti-
kel  526ter van het Wetboek van Vennootschappen. 
De voorzitter van de Regentenraad kan het voorzitter-
schap van het auditcomité niet waarnemen.

§ 2. Binnen de Regentenraad wordt een remune-
ratie- en benoemingscomité opgericht dat bestaat 
uit drie regenten die worden aangeduid door de 
Regentenraad. De meerderheid van de leden van het 
remuneratie- en benoemingscomité is onafhankelijk 
in de zin van artikel  526ter van het Wetboek van 
Vennootschappen.

Het remuneratie- en benoemingscomité oefent de 
raadgevende bevoegdheden inzake remuneratie en 
benoemingen uit waarmee het door de Regentenraad 
wordt belast.

De gouverneur woont de vergaderingen van het re-
muneratie- en benoemingscomité bij met raadge-
vende stem.

Art. 21bis. – 1. Onverminderd de wettelijke op-
drachten van de organen van de Bank, en onvermin-
derd de uitoefening van de taken en verrichtingen die 
van het ESCB afhangen en het toezicht daarop door 
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de bedrijfsrevisor, heeft het auditcomité minstens de 
volgende taken :

a) monitoring van het financiële verslaggevings-proces ;

b) monitoring van de doeltreffendheid van de syste-
men voor interne controle en risicobeheer, en van de 
interne audit van de Bank ;

c) monitoring van de wettelijke controle van de jaar-
rekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbe-
velingen geformuleerd door de bedrijfsrevisor ;

d) beoordeling en monitoring van de onafhankelijk-
heid van de bedrijfsrevisor, waarbij met name wordt 
gelet op de verlening van bijkomende diensten aan 
de Bank.

2. Onverminderd artikel  27.1 van het Protocol be-
treffende de statuten van het Europees Stelsel van 
centrale banken en van de Europese Centrale Bank 
en onverminderd de voordrachtbevoegdheid van 
de ondernemingsraad, wordt het voorstel van het 
Directiecomité inzake de benoeming van de bedrijfs-
revisor uitgebracht op voorstel van het auditcomité. 
Dit voorstel van het auditcomité wordt ter informatie 
aan de ondernemingsraad meegedeeld. Het auditco-
mité geeft tevens advies bij de gunningsprocedure 
voor de aanstelling van de bedrijfsrevisor.

3. Onverminderd de verslagen of waarschuwingen 
die de bedrijfsrevisor richt aan de organen van de 
Bank, brengt de bedrijfsrevisor aan het auditcomité 
verslag uit over de bij de wettelijke controle van 
de jaarrekening aan het licht gekomen belangrijke 
zaken, en met name ernstige tekortkomingen in de 
interne controle met betrekking tot de financiële 
verslaggeving.

4. De bedrijfsrevisor :

a) bevestigt jaarlijks schriftelijk aan het auditcomité 
zijn onafhankelijkheid van de Bank ;

b) meldt jaarlijks alle voor de Bank verrichte bijko-
mende diensten aan het auditcomité ;

c) voert overleg met het auditcomité over de bedrei-
gingen voor zijn onafhankelijkheid en de veiligheids-
maatregelen die genomen zijn om deze bedreigingen 
in te perken en die hij heeft onderbouwd in de 
controledocumenten.

5. Het huishoudelijk reglement bepaalt nader de wer-
kingsregels van het auditcomité.

Art. 21ter. – § 1. Binnen de Bank wordt een 
Afwikkelingscollege opgericht, dat bevoegd is voor 
de taken bedoeld in artikel 12ter.

§ 2. Het Afwikkelingscollege bestaat uit de volgende 
personen :

1° de gouverneur ;

2° de vicegouverneur ;

3° de directeur die verantwoordelijk is voor het de-
partement belast met het prudentieel toezicht op de 
banken en de beursvennootschappen ;

4° de directeur die verantwoordelijk is voor het de-
partement belast met het prudentieel beleid en de 
financiële stabiliteit ;

5° de directeur die door de Bank is aangewe-
zen als verantwoordelijke voor de afwikkeling van 
kredietinstellingen ;

6° Opgeheven.

7° de voorzitter van het directiecomité van de 
Federale Overheidsdienst Financiën ;

8° de leidende ambtenaar van het Afwikkelingsfonds ;

9° 4  leden die door de Koning worden aangewezen 
bij een in Ministerraad overlegd besluit ; en

10° een magistraat die door de Koning wordt 
aangewezen.

§ 2/1. De voorzitter van de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten woont de vergaderingen van het 
Afwikkelingscollege met raadgevende stem bij.

§ 3. De personen bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, 
9° worden benoemd op grond van hun specifieke 
competenties op bancair gebied en op het vlak van 
financiële analyse.

De personen bedoeld in paragraaf  2, eerste lid, 9° 
en 10° worden benoemd voor een hernieuwbare 
termijn van 4  jaar. Zij kunnen maar van hun func-
ties worden ontheven door de autoriteiten die hen 
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benoemd hebben, indien zij niet langer voldoen aan 
de voorwaarden voor de uitoefening van hun functies 
of indien zij een zware fout hebben begaan.

§ 4. De Koning stelt bij een in Ministerraad overlegd 
besluit het volgende vast :

1° de organisatie en de werking van het 
Afwikkelingscollege en van de diensten belast met de 
voorbereiding van de werkzaamheden ervan ;

2° de voorwaarden voor de uitwisseling van infor-
matie tussen het Afwikkelingscollege en derden, met 
inbegrip van de andere organen en diensten van de 
Bank ; en

3° de maatregelen die moeten worden genomen om 
belangenconflicten in hoofde van de leden van het 
Afwikkelingscollege of tussen het Afwikkelingscollege 
en de andere organen en diensten van de Bank te 
vermijden.

§ 5. In geval van schending van de bepalingen van 
boek II, titels IV en VIII, Boek XI en de artikelen 581 en 
588 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van 
en het toezicht op kredietinstellingen en beursven-
nootschappen en van de maatregelen genomen in 
uitvoering daarvan, vervangt het Afwikkelingscollege 
het Directiecomité voor de toepassing van afdeling 3 
van hoofdstuk IV/1 van deze wet.

Art. 22. – 1. Behalve voor de taken en verrichtingen 
die van het ESCB afhangen, voor de toezichtsop-
drachten bedoeld in artikel  12bis en voor de op-
drachten bedoeld in artikel 12 en in Hoofdstuk IV/3, 
heeft de Minister van Financiën, langs zijn vertegen-
woordiger om, het recht controle uit te oefenen op 
de verrichtingen van de Bank en kan hij opkomen 
tegen de uitvoering van elke maatregel die strijdig 
zou zijn met de wet, met de statuten of met ‘s Rijks  
belangen.

2. De vertegenwoordiger van de Minister van 
Financiën woont van rechtswege de vergaderingen 
van de Regentenraad , van het auditcomité en van het 
remuneratie- en benoemingscomité bij. Behalve voor 
de taken en verrichtingen die van het ESCB afhangen, 
voor de toezichtsopdrachten bedoeld in artikel 12bis 
en voor de opdrachten bedoeld in artikel  12 en in 
Hoofdstuk IV/3, houdt hij toezicht op de verrichtingen 
van de Bank, schorst en brengt hij ter kennis van de 
Minister van Financiën elke beslissing die met de wet, 

met de statuten of met ‘s Rijks belangen strijdig zou 
zijn.

Indien de Minister van Financiën binnen acht dagen 
niet over de schorsing heeft beslist, mag de beslissing 
uitgevoerd worden.

3. De wedde van de vertegenwoordiger van de 
Minister van Financiën wordt door de Minister van 
Financiën vastgesteld in overleg met het bestuur van 
de Bank en wordt door deze laatste gedragen.

De vertegenwoordiger van de Minister brengt over 
zijn opdracht ieder jaar verslag uit aan de Minister 
van Financiën.

Art. 23. – 1. De gouverneur wordt door de Koning 
benoemd, voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. 
Hij kan slechts door de Koning van zijn ambt onthe-
ven worden indien hij niet meer aan de eisen voor de 
uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze 
is tekortgeschoten. Hij beschikt tegen zulke beslissing 
over een beroep bedoeld in artikel 14.2 van de statu-
ten van het ESCB.

2. De andere leden van het Directiecomité worden 
door de Koning benoemd op de voordracht van de 
Regentenraad voor een hernieuwbare termijn van zes 
jaar. Ze kunnen slechts door de Koning van hun ambt 
ontheven worden indien zij niet meer aan de eisen 
voor de uitoefening van hun ambt voldoen of op 
ernstige wijze zijn tekortgeschoten.

3. De regenten worden gekozen door de algemene 
vergadering voor een termijn van drie jaar. Hun man-
daat is hernieuwbaar. Twee regenten worden gekozen 
op de voordracht van de meest vooraanstaande werk-
nemersorganisaties. Drie regenten worden gekozen op 
de voordracht van de meest vooraanstaande organisa-
ties van de nijverheid en de handel, van de landbouw 
en van de middenstand. Negen regenten worden ge-
kozen op de voordracht van de Minister van Financiën. 
De nadere regels voor de voordracht der kandidaten 
voor deze mandaten worden door de Koning vastge-
steld, nadat de Ministerraad erover heeft beraadslaagd.

4. Opgeheven

Art. 24. – De regenten krijgen presentiegeld en, 
zo nodig, een vergoeding voor verplaatsingskosten. 
Het bedrag van deze vergoedingen wordt door de 
Regentenraad bepaald.
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Art. 25. – De leden van de Wetgevende Kamers, van 
het Europees Parlement, van de Gemeenschaps- en 
Gewestparlementen, de personen met de hoedanig-
heid van minister of staatssecretaris of van lid van 
een Gemeenschaps- of Gewestregering en de kabi-
netsleden van een lid van de federale Regering of 
van een Gemeenschaps- of Gewestregering mogen 
de functie van gouverneur, vice-gouverneur, lid van 
het Directiecomité, lid van de Sanctiecommissie, lid 
van het Afwikkelingscollege of regent niet waarne-
men. Deze laatste functies nemen van rechtswege 
een einde bij de eedaflegging van de titularis voor de 
uitoefening van de in limine genoemde functies of 
wanneer hij dergelijke functies uitoefent.

Art. 26. – § 1. De gouverneur, de vice-gouverneur 
en de andere leden van het Directiecomité mogen 
geen enkele functie uitoefenen in een handelsven-
nootschap of in een vennootschap met handelsvorm 
evenmin als in een openbare instelling met een bedrijf 
van industriële, commerciële of financiële aard. Ze 
mogen evenwel, met de goedkeuring van de Minister 
van Financiën, functies uitoefenen :

1. In internationale financiële instellingen die zijn op-
gericht overeenkomstig akkoorden die België heeft 
onderschreven ;

2. In het Beschermingsfonds voor de deposito’s en 
financiële instrumenten, in het Herdiscontering- en 
Waarborginstituut en in de Nationale Delcrederedienst ;

3. In de juridische entiteiten waarvan sprake in 
artikel 14.

Voor de gouverneur, de vicegouverneur en de andere 
leden van het Directiecomité blijven de verbodsbepa-
lingen van het eerste lid na hun ambtsneerlegging 
nog een jaar gelden voor functies en mandaten in een 
instelling onderworpen aan het toezicht van de Bank 
of in een instelling naar Belgisch recht of naar buiten-
lands recht gevestigd in België of in een dochteronder-
neming van een van deze instellingen en onderworpen 
aan het toezicht van de Europese Centrale Bank.

De Regentenraad stelt de voorwaarden vast met be-
trekking tot de beëindiging van het mandaat. Hij 
mag, op advies van het Directiecomité, afwijken van 
het verbod dat is bepaald voor de periode na de be-
eindiging van het mandaat, indien hij vaststelt dat de 
beoogde activiteit geen significante invloed heeft op 
de onafhankelijkheid van de betrokken persoon.

§ 2. De regenten mogen geen lid zijn van de be-
stuurs-, beheers- of toezichtsorganen van een instel-
ling onderworpen aan het toezicht van de Bank of van 
een instelling naar Belgisch recht of naar buitenlands 
recht gevestigd in België of in een dochteronderne-
ming van een van deze instellingen en onderworpen 
aan het toezicht van de Europese Centrale Bank, 
noch in zulke instelling een leidinggevende functie 
uitoefenen.

§ 3. De Regentenraad stelt, op voorstel van het 
Directiecomité, de deontologische code vast die de 
leden van het Directiecomité en de personeelsleden 
van de Bank dienen na te leven, alsook de contro-
lemaatregelen met betrekking tot de naleving van 
deze code. De personen belast met het toezicht 
op de naleving van deze code zijn gebonden door 
het beroepsgeheim bepaald in artikel  458 van het 
Strafwetboek.

Art. 27. – De mandaten van de leden van het 
Directiecomité en van de Regentenraad zullen op-
houden wanneer deze de volle leeftijd van 67  jaar 
hebben bereikt.

Mits toelating vanwege de Minister van Financiën 
mogen de titelvoerders echter hun lopend mandaat 
voleindigen. De mandaten van de leden van het 
Directiecomité mogen daarna nog verlengd worden 
voor een hernieuwbare termijn van één jaar. Indien het 
over het mandaat van de gouverneur gaat, worden de 
toelating om het lopend mandaat te voleindigen of de 
verlenging toegekend bij een in Ministerraad overlegd 
koninklijk besluit.

In geen geval mogen de titularissen van de in dit arti-
kel vernoemde mandaten in functie blijven boven de 
leeftijd van 70 jaar.

Art. 28. – De gouverneur bezorgt aan de voorzitter 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers het jaar-
verslag bedoeld in artikel 284, lid 3 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, alsook 
een jaarlijks verslag over de taken van de Bank met 
betrekking tot het prudentieel toezicht op de finan-
ciële instellingen en over haar taken in het kader van 
haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van 
het financiële stelsel als bedoeld in Hoofdstuk IV/3. 
De gouverneur kan door de bevoegde commissies 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden 
gehoord op verzoek van die commissies of op zijn 
eigen initiatief.
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De mededelingen die krachtens dit artikel worden ver-
richt, mogen door hun inhoud of de omstandigheden 
echter geen risico inhouden voor de stabiliteit van het 
financiële stelsel.

Hoofdstuk IV – Financiële bepalingen 
en herziening van de statuten 

Art. 29. – Opgeheven.

Art. 30. – De meerwaarde die door de Bank wordt 
gerealiseerd naar aanleiding van arbitragetransacties 
van activa in goud tegen andere externe reservebe-
standdelen wordt geboekt op een bijzondere onbe-
schikbare reserverekening. Zij is vrijgesteld van alle 
belasting. Ingeval evenwel sommige externe reser-
vebestanddelen worden gearbitrageerd tegen goud, 
wordt het verschil tussen de aanschafprijs van dat 
goud en de gemiddelde verkrijgingsprijs van de be-
staande goudvoorraad in mindering gebracht van het 
bedrag van die bijzondere rekening.

De netto-opbrengst van de activa die de tegenpost 
vormen van de in het eerste lid bedoelde meerwaar-
de, wordt aan de Staat toegekend.

De externe reservebestanddelen, verworven ten ge-
volge van de in het eerste lid bedoelde transacties, zijn 
gedekt door de Staatsgarantie bedoeld in artikel  9, 
tweede lid, van deze wet.

De regels voor de toepassing van de in de voren-
staande alinea’s opgenomen bepalingen worden vast-
gesteld bij overeenkomsten die tussen de Staat en de 
Bank zullen worden gesloten. Deze overeenkomsten 
worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 31. – Het reservefonds is bestemd :

1° tot het herstel van de verliezen op het maatschap-
pelijk kapitaal ;

2° tot aanvulling van de jaarlijkse winsten, tot be-
loop van een dividend van zes ten honderd van het 
kapitaal.

Bij het verstrijken van het emissierecht 1 van de Bank, 
valt een vijfde van het reservefonds de Staat priori-
teitshalve ten deel. De overige vier vijfden worden 
onder al de aandeelhouders verdeeld.

Art. 32. – De jaarlijkse winsten worden op de vol-
gende wijze verdeeld :

1° een eerste dividend van 6 % van het kapitaal 
wordt toegekend aan de aandeelhouders ;

2° van het excedent wordt een bedrag voorgesteld 
door het Directiecomité en vastgesteld door de 
Regentenraad, in alle onafhankelijkheid, toegekend 
aan het reservefonds of aan de beschikbare reserve ;

3° van het tweede overschot wordt aan de aandeel-
houders een tweede dividend toegekend, vastgesteld 
door de Regentenraad, ten belope van minimaal 50 % 
van de netto-opbrengst van de activa die de tegen-
post vormen van het reservefonds en de beschikbare 
reserve ;

4° het saldo wordt toegekend aan de Staat ; het is 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Art. 33. – De rekeningen en, in voorkomend geval, 
de geconsolideerde rekeningen van de Bank worden 
opgemaakt :

1° overeenkomstig deze wet en de bindende regels 
vastgesteld met toepassing van artikel  26.4 van het 
Protocol betreffende de statuten van het Europees 
Stelsel van centrale banken en van de Europese 
Centrale Bank ;

2° voor het overige overeenkomstig de regels vastge-
steld door de Regentenraad.

De artikelen 2  tot 4, 6  tot 9  en 16 van de wet van 
17 juli 1975 betreffende de boekhouding van de on-
dernemingen en de besluiten genomen ter uitvoering 
ervan zijn van toepassing op de Bank met uitzonde-
ring van de besluiten genomen ter uitvoering van de 
artikelen 4, zesde lid, en 9, § 2. 2

1 Het emissierecht waarvan hier sprake is, omvat het emissierecht 
dat de Bank mag uitoefenen krachtens artikel 106(1) van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
(artikel 141, § 9 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten).

2 Overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van de wet van 
17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III “Vrijheid van 
vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de 
ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht en 
houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van 
de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I 
en XV van het Wetboek van economisch recht, dient deze 
bepaling te worden gelezen als : “De artikelen III.82 tot III.84, 
III.86 tot III.89 en XV.75 van het Wetboek van economisch recht 
en de besluiten genomen ter uitvoering ervan zijn van toepassing 
op de Bank met uitzondering van de besluiten genomen ter 
uitvoering van de artikelen III.84, zevende lid, en III.89, § 2.”
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Art. 34. – De Bank en haar vestigingen leven de wet-
telijke bepalingen over het taalgebruik in bestuurs-
zaken na.

Art. 35. – § 1. Behalve wanneer zij worden opge-
roepen om in strafzaken te getuigen, en behalve 
wanneer zij informatie verstrekken in het kader van 
parlementaire onderzoekscommissies, zijn de Bank, 
de leden en gewezen leden van haar organen en 
van haar personeel en de deskundigen waarop zij 
een beroep doet aan het beroepsgeheim gebonden 
en mogen ze aan geen enkele persoon of autoriteit 
de vertrouwelijke gegevens bekendmaken waarvan 
zij uit hoofde van hun functie in kennis werden  
gesteld.

De in het eerste lid bedoelde personen worden vrijge-
steld van de verplichting waarvan sprake in artikel 29 
van het Wetboek van Strafvordering.

De inbreuken op dit artikel worden bestraft met de 
straffen waarin artikel 458 van het Strafwetboek voor-
ziet. De bepalingen van Boek 1 van het Strafwetboek, 
met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van 
toepassing op de in dit artikel bedoelde inbreuken.

Dit artikel verhindert geenszins de naleving, door de 
Bank, de leden van haar organen en haar personeels-
leden, van specifieke, al dan niet restrictievere, wet-
telijke bepalingen, met betrekking tot het beroepsge-
heim, met name wanneer de Bank wordt belast met 
de inzameling van statistische informatie of met het 
prudentieel toezicht.

§ 2. Onverminderd paragraaf 1 mag de Bank vertrou-
welijke informatie meedelen :

1° ingeval de mededeling van dergelijke informatie 
wordt voorgeschreven of toegestaan door of krach-
tens de wet ;

2° voor de aangifte van strafrechtelijke misdrijven bij 
de gerechtelijke autoriteiten ;

3° in het kader van administratieve of gerechtelijke 
beroepsprocedures tegen de handelingen of beslis-
singen van de Bank, en in het kader van elk ander 
rechtsgeding waarbij de Bank partij is ;

4° in beknopte of samengevoegde vorm zodat in-
dividuele natuurlijke of rechtspersonen niet kunnen 
worden geïdentificeerd.

De Bank kan de beslissing om strafrechtelijke mis-
drijven bij de gerechtelijke autoriteiten aan te geven, 
openbaar maken.

§ 3. Binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie en binnen de eventuele beperkingen waarin bij 
of krachtens een wet uitdrukkelijk is voorzien, mag de 
Bank gebruikmaken van de vertrouwelijke informatie 
waarover zij in het kader van haar wettelijke op-
drachten beschikt, om haar taken en opdrachten als 
bedoeld in de artikelen 12, § 1, 12ter, 36/2, 36/3 en 
haar opdrachten binnen het ESCB uit te voeren.

Art. 35/1. – § 1. In afwijking van artikel 35 en bin-
nen de grenzen van het recht van de Europese Unie 
mag de Bank vertrouwelijke informatie meedelen :

1° Opgeheven;

2° in het kader van de uitvoering van haar taak als 
bedoeld in artikel 12ter, § 1, en met het oog op de 
uitoefening van die taak,

a) aan de afwikkelingsautoriteiten van de Europese 
Unie en van andere lidstaten van de Europese 
Economische Ruimte, alsook aan de autoriteiten van 
derde Staten die belast zijn met taken die te verge-
lijken zijn met die als bedoeld in artikel 12ter, § 1 ;

b) aan de personen of autoriteiten als bedoeld in arti-
kel 36/14, § 1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 18° en 19° ;

c) aan de minister van Financiën ;

d) aan iedere andere persoon, ongeacht of hij onder 
het Belgische recht of onder een buitenlands recht valt, 
wanneer dit noodzakelijk is voor het plannen of uit-
voeren van een afwikkelingsmaatregel, en met name,

	¡ aan de bijzondere bestuurders die krachtens arti-
kel 281, § 2, van de wet van 25 april 2014 op het 
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen 
zijn benoemd ;

	¡ aan het orgaan dat bevoegd is voor de financie-
ringsregelingen voor de afwikkeling ;

	¡ aan auditors, boekhouders, juridische en professio-
nele adviseurs, taxateurs en andere deskundigen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks door de Bank, een 
afwikkelingsautoriteit, een bevoegd ministerie of 
een potentiële verwerver in de arm zijn genomen ;



209NBB Verslag 2020 ¡ Bijlage 1 – Organieke wet

	¡ aan een overbruggingsinstelling als bedoeld in 
artikel 260 van de wet van 25 april 2014 op het 
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen 
of aan een vehikel voor activabeheer als bedoeld 
in artikel 265 van dezelfde wet ;

	¡ aan de personen of autoriteiten als bedoeld in 
artikel 36/14, § 1, 6°, 7°, 9°, 10°, 12°, 15° et 20° ;

	¡ aan de potentiële verwervers van effecten of te-
goeden die respectievelijk zijn uitgegeven of wor-
den aangehouden door de instelling die het voor-
werp uitmaakt van een afwikkelingsprocedure.

e) onverminderd de punten a) tot d), aan elke per-
soon of autoriteit die met een taak of opdracht is 
belast als bedoeld in Richtlijn  2014/59/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 15  mei  2014 
betreffende de totstandbrenging van een kader voor 
het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen 
en beleggingsondernemingen, wanneer de medede-
ling van vertrouwelijke informatie over een persoon 
als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), b), c) of d) van 
de genoemde Richtlijn voorafgaandelijk werd goed-
gekeurd door deze persoon of door de autoriteit die 
ten aanzien van die persoon een taak uitoefent die te 
vergelijken is met die als bedoeld in artikel 12, § 1 en 
artikel  12ter, wanneer deze informatie afkomstig is 
van deze persoon of autoriteit ;

§ 2. De Bank mag enkel vertrouwelijke informatie 
krachtens paragraaf 1 meedelen op voorwaarde dat 
de autoriteiten, instellingen of personen die deze in-
formatie ontvangen, deze informatie gebruiken voor 
de uitvoering van hun opdrachten, en dat zij, wat 
die informatie betreft, aan een beroepsgeheim zijn 
gebonden dat te vergelijken is met dat als bedoeld 
in artikel  35. Bovendien mag de informatie die af-
komstig is van een autoriteit van een andere lidstaat 
enkel bekendgemaakt worden aan een autoriteit 
van een derde Staat mits deze autoriteit uitdruk-
kelijk akkoord gaat met deze bekendmaking, en, in 
voorkomend geval, mits de informatie alleen voor 
de door deze autoriteit toegestane doeleinden be-
kendgemaakt wordt. Evenzo mag de informatie die 
afkomstig is van een autoriteit van een derde Staat 
enkel bekendgemaakt worden mits deze autoriteit 
uitdrukkelijk akkoord gaat met deze bekendmaking, 
en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen 
voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden 
bekendgemaakt wordt.

De Bank mag enkel vertrouwelijke informatie krach-
tens paragraaf  1  meedelen aan de autoriteiten van 
derde Staten waarmee zij een samenwerkingsakkoord 
heeft gesloten waarin wordt voorzien in de uitwisse-
ling van informatie.

§ 3. Onverminderd de strengere bepalingen van de 
bijzondere wetten die op hen van toepassing zijn, zijn 
de Belgische personen, autoriteiten en instellingen 
gebonden aan het in artikel 35 bedoelde beroepsge-
heim voor wat betreft de vertrouwelijke informatie die 
zij van de Bank ontvangen met toepassing van para-
graaf  1. Zij waken erover dat hun interne regels de 
vertrouwelijke behandeling waarborgen van de ver-
trouwelijke informatie die de personen die betrokken 
zijn in het afwikkelingsproces van de Bank ontvangen 
met toepassing van paragraaf 1, 2°.

Art. 35/2. – In afwijking van artikel  35  en binnen 
de grenzen van het recht van de Europese Unie mag 
de Bank vertrouwelijke informatie meedelen aan de 
Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, voor zo-
ver deze autoriteit deze informatie nodig heeft voor 
de uitoefening van haar taken.

Art. 35/3. – Artikel 35  is van toepassing op de er-
kende commissarissen, op de bedrijfsrevisoren en op 
de deskundigen wat de informatie betreft waarvan 
zij kennis hebben genomen in het kader van de 
opdrachten van de Bank of in het kader van de 
verificaties, expertises of verslagen die de Bank hen, 
in het kader van haar opdrachten als bedoeld in de 
artikelen 36/2 en 36/3, heeft gelast uit te voeren dan 
wel voor te leggen.

Het eerste lid en artikel 86, § 1, eerste lid, van de wet 
van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep 
van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, 
zijn niet van toepassing op de mededeling van infor-
matie aan de Bank die is voorgeschreven of toege-
staan door de wettelijke of reglementaire bepalingen 
die de opdrachten van de Bank regelen.

Art. 36. – De Regentenraad wijzigt de statuten ten-
einde ze in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van deze wet en de voor België bindende 
internationale verplichtingen.

Andere wijzigingen in de statuten worden, op voorstel 
van de Regentenraad, goedgekeurd met de drie-
vierde meerderheid van de stemmen verbonden aan 
het totaal van de op de algemene vergadering van 
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de aandeelhouders aanwezige of vertegenwoordigde 
aandelen. Voor de statutenwijzigingen is de goedkeu-
ring van de Koning vereist.

Hoofdstuk IV/1 – Bepalingen inzake 
het toezicht op de financiële 
instellingen

Afdeling 1 – Algemene bepalingen

Art. 36/1. – Definities : Voor de toepassing van dit 
hoofdstuk en hoofdstuk IV/2 wordt verstaan onder :

1° “de wet van 2 augustus 2002” : de wet van 2 au-
gustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten ;

2° “financieel instrument” : een instrument als gedefi-
nieerd in artikel 2, 1° van de wet van 2 augustus 2002 ;

3° “kredietinstelling” : een instelling als bedoeld in 
Boek II en in de Titels I en II van Boek III van de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht 
op kredietinstellingen en beursvennootschappen ;

4° “instelling voor elektronisch geld” : een instel-
ling als bedoeld in artikel  2, 74° van de wet van 
11  maart  2018 op het statuut van en het toe-
zicht op de betalingsinstellingen en de instellingen 
voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf 
van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van 
uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot 
betalingssystemen ;

5° “beleggingsonderneming met het statuut van 
beursvennootschap” : een beleggingsonderneming 
als bedoeld in Boek XII van de wet van 25 april 2014 
op het statuut van en het toezicht op kredietinstel-
lingen en beursvennootschappen, die een vergunning 
heeft als beursvennootschap of beleggingsdiensten 
mag verlenen die, indien zij door een Belgische be-
leggingsonderneming zouden worden verleend, een 
vergunning als beursvennootschap zouden vereisen ;

6° “verzekeringsonderneming of herverzekerings-
onderneming” : een onderneming als bedoeld 
in artikel  5, eerste lid, 1°, of 2°, van de wet van 
13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op 
de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen ;

7° Opgeheven.

8° “maatschappij voor onderlinge borgstelling” : een 
maatschappij als bedoeld in artikel  57 van de pro-
grammawet van 10 februari 1998 tot bevordering van 
het zelfstandig ondernemerschap ;

9° “betalingsinstelling” : een instelling als bedoeld in 
artikel  2, 8° van de wet van 11  maart  2018 op het 
statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen 
en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang 
tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot 
de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de 
toegang tot betalingssystemen ;

10° “gereglementeerde markt” : een Belgische of 
buitenlandse gereglementeerde markt ;

11° “Belgische gereglementeerde markt” : een door 
een marktonderneming geëxploiteerd en/of beheerd 
multilateraal systeem dat verschillende koop- en ver-
koopintenties van derden met betrekking tot financiële 
instrumenten – binnen dit systeem en volgens de niet-
discretionaire regels van dit systeem – samenbrengt of 
het samenbrengen daarvan vergemakkelijkt op zoda-
nige wijze dat er een overeenkomst uit voortvloeit met 
betrekking tot financiële instrumenten die volgens de 
regels en/of de systemen van de markt tot de handel 
zijn toegelaten, en waaraan vergunning is verleend en 
die regelmatig werkt, overeenkomstig het bepaalde in 
hoofdstuk II van de wet van 2 augustus 2002 ;

12° “buitenlandse gereglementeerde markt” : een 
markt voor financiële instrumenten die is georganiseerd 
door een marktonderneming waarvan de Staat van her-
komst een andere lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte is dan België, en waaraan in deze lidstaat een 
vergunning als gereglementeerde markt met toepassing 
van titel III van Richtlijn 2014/65/EU is verleend ;

13° “centrale tegenpartij” : een centrale tegenpartij 
als gedefinieerd in artikel 2, punt 1), van Verordering 
(EU) Nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 4  juli 2012 betreffende otc-derivaten, cen-
trale tegenpartijen en transactieregisters ;

14° Opgeheven ;

15° “FSMA” : de Autoriteit voor Financiële Diensten 
en Markten, in het Duits “Autorität Finanzielle Dienste 
und Märkte” ;

16° “bevoegde autoriteit” : de Bank, de FSMA of de 
autoriteit die door elke lidstaat wordt aangewezen 
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met toepassing van artikel 67 van Richtlijn 2014/65/
EU, artikel 22 van Verordening 648/2012 of artikel 11 
van Verordening 909/2014, tenzij anders is bepaald in 
de Richtlijn en de respectieve verordeningen ;

17° “Richtlijn 2014/65/EU” : Richtlijn 2014/65/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende markten voor financiële instrumen-
ten en tot wijziging van Richtlijn  2002/92/EG en 
Richtlijn 2011/61/EU ;

18° “CSRSFI” : het Comité voor systeemrisico’s en 
systeemrelevante financiële instellingen ;

19° Opgeheven.

20° “Europese Bankautoriteit” : de Europese 
Bankautoriteit opgericht bij Verordening nr. 1093/2010 
van het Europees Parlement en de Raad van 24 no-
vember  2010 tot oprichting van een Europese toe-
zichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), 
tot wijziging van Besluit nr.  716/2009/EG en tot in-
trekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie ;

21° “Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen” : de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen opgericht 
bij Verordening nr.  1094/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot op-
richting van een Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfs-
pensioenen), tot wijziging van Besluit nr.  716/2009/
EG en tot intrekking van Besluit  2009/79/EG van de 
Commissie ;

21°/1 “Europese Autoriteit voor effecten en markten” : 
de Europese Autoriteit voor effecten en markten op-
gericht bij Verordening 1095/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad van 24  november  2010 tot 
oprichting van een Europese toezichthoudende auto-
riteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), 
tot wijziging van Besluit nr.  716/2009/EG en tot in-
trekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie ;

22° “Verordering 648/2012” : Verordering (EU) 
nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad 
van 4  juli  2012 betreffende otc-derivaten, centrale 
tegenpartijen en transactieregisters ;

23° “financiële tegenpartij” : een tegenpartij als gede-
finieerd in artikel 2, punt 8), van Verordering 648/2012 
of in artikel 3, punt 3), van Verordening 2015/2365 ;

24° “niet-financiële tegenpartij” : een tegen-
partij als gedefinieerd in artikel  2, punt 9), van 
Verordering 648/2012 of in artikel  3, punt 4), van 
Verordening 2015/2365 ;

25° “centrale effectenbewaarinstelling” : een cen-
trale effectenbewaarinstelling als omschreven in arti-
kel 2, lid 1, punt 1), van Verordening 909/2014 ;

26° “Verordening 909/2014” : Verordening (EU) 
nr.  909/2014 van het Europees Parlement en de 
Raad van 23  juli  2014 betreffende de verbetering 
van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, be-
treffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot 
wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en 
Verordening (EU) nr. 236/2012 ;

27° “Verordening  2015/2365” : Verordening 
(EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad 
van 25  november  2015 betreffende de transparantie 
van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik 
en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 ;

28° “de wet van 7  april  2019” : de wet van 
7  april  2019 tot vaststelling van een kader voor de 
beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van 
algemeen belang voor de openbare veiligheid ;

29° “insolventierechtbank” : de insolventierechtbank 
als bedoeld in artikel I.22, 4°, van het Wetboek van 
economisch recht.

30° “wet van 18  september  2017” : de wet van 
18 september 2017 tot voorkoming van het witwas-
sen van geld en de financiering van terrorisme en tot 
beperking van het gebruik van contanten ;

31° “Verordening GTM” : Verordening (EU) 
nr.  1024/2013 van de Raad van 15  oktober  2013 
waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke 
taken worden opgedragen betreffende het beleid 
inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ;

32° “richtlijn 2015/849” : richtlijn (EU) 2015/849 van 
het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 
inzake de voorkoming van het gebruik van het finan-
ciële stelsel voor het witwassen van geld of terroris-
mefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad 
en tot intrekking van richtlijn  2005/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/
EG van de Commissie.
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Art. 36/2. – § 1. De Bank heeft als opdracht, over-
eenkomstig artikel 12bis, de bepalingen van onderha-
vig hoofdstuk en de bijzondere wetten die het toezicht 
op de financiële instellingen regelen, het prudentieel 
toezicht uit te oefenen op de kredietinstellingen, de 
beleggingsondernemingen met het statuut van beurs-
vennootschap, de verzekeringsondernemingen, de 
herverzekeringsondernemingen, de maatschappijen 
voor onderlinge borgstelling, de centrale tegenpar-
tijen, de vereffeningsinstellingen, de met vereffenings-
instellingen gelijkgestelde instellingen, de betalingsin-
stellingen , de instellingen voor elektronisch geld, de 
centrale effectenbewaarinstellingen, de instellingen 
die ondersteuning verlenen aan centrale effectenbe-
waarinstellingen en de depositobanken.

Voor het toezicht op de verzekeringsondernemingen 
duidt de Bank binnen het directiecomité of onder de 
personeelsleden een vertegenwoordiger aan die met 
raadgevende stem zitting heeft in het beheerscomité 
voor de arbeidsongevallen en in bepaalde technische 
comités van Fedris.

In afwijking van het eerste lid valt het toezicht op de 
maatschappijen voor onderlinge bijstand bedoeld in 
de artikelen 43bis, § 5, en 70, §§ 6, 7 en 8, van de 
wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfond-
sen en de landsbonden van ziekenfondsen, evenals 
op hun verrichtingen, onder de bevoegdheid van de 
Controledienst voor de ziekenfondsen en de lands-
bonden van ziekenfondsen.

Bij de uitoefening van haar taken houdt de Bank in 
de hoedanigheid van bevoegde prudentiële autori-
teit rekening met de convergentie van de toezicht-
instrumenten en -praktijken bij de toepassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die 
overeenkomstig de toepasselijke Europese richtlijnen 
zijn vastgesteld.

Daartoe dient zij :

a) deel te nemen aan de werkzaamheden van de 
Europese Bankautoriteit, van de Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en, in voor-
komend geval, van de Europese Autoriteit voor ef-
fecten en markten :

b) zich te houden aan de richtsnoeren, aanbevelingen, 
normen en andere door de Europese Bankautoriteit, 
door de Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en, in voorkomend geval, door de 

Europese Autoriteit voor effecten en markten vastge-
stelde maatregelen en als zij dat niet doet daarvoor de 
redenen aan te voeren.

De Bank neemt in haar hoedanigheid van bevoegde 
prudentiële autoriteit bij de uitoefening van haar 
algemene taken naar behoren de mogelijke gevol-
gen in overweging die haar besluiten, met name in 
noodsituaties, kunnen hebben voor de stabiliteit van 
het financiële stelsel van alle andere betrokken lidsta-
ten, uitgaande van de op het desbetreffende tijdstip 
beschikbare informatie.

§ 2. De Bank heeft eveneens als opdracht, overeen-
komstig artikel  12bis, de bepalingen van dit hoofd-
stuk, en in de mate waarin artikel 85 van de wet van 
18 september 2017 hierin voorziet, toe te zien op de 
naleving door de financiële instellingen bedoeld in 
paragraaf 1, eerste lid, van de wettelijke en reglemen-
taire of Europeesrechtelijke bepalingen die strekken 
tot voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme, evenals van de financiering van de 
proliferatie van massavernietigingswapens.

Art. 36/3. – § 1. Zonder afbreuk te doen aan arti-
kel 36/2, heeft de Bank tevens als opdracht, overeen-
komstig artikelen  12  en 12bis en bijzondere wetten 
die het toezicht op de financiële instellingen regelen,

1° tussen te komen bij het opsporen van mogelijke 
bedreigingen voor de stabiliteit van het financiële 
stelsel, in het bijzonder door in te staan voor de op-
volging en de beoordeling van de strategische ontwik-
kelingen en het risicoprofiel van de systeemrelevante 
financiële instellingen ;

2° de federale regering en het federale parlement te 
adviseren over de maatregelen die noodzakelijk of nut-
tig zijn voor de stabiliteit, de deugdelijke werking en de 
doelmatigheid van het financiële stelsel van het land ;

3° het beheer van financiële crisissen te coördineren ;

4° bij te dragen tot de opdrachten van de Europese 
en internationale instellingen, organisaties en orga-
nen in de domeinen beschreven in 1° tot 3°, en in 
het bijzonder samen te werken met de Europese Raad 
voor Systeemrisico’s.

§ 2. De Bank bepaalt onder de financiële instellingen 
bedoeld in artikel  36/2, met uitzondering van de 
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kredietinstellingen, de beursvennootschappen, de be-
talingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch 
geld en de verzekerings- en herverzekeringsonderne-
mingen, welke als systeemrelevant moeten worden 
beschouwd, en brengt elk van deze instellingen op de 
hoogte. Vanaf dat ogenblik dienen deze instellingen 
het ontwerp van hun strategische beslissingen aan 
de Bank mede te delen. De Bank kan zich, binnen 
een termijn van twee maanden na ontvangst van een 
volledig dossier dat de strategische beslissing onder-
bouwt, verzetten tegen deze beslissingen indien zij 
meent dat deze in strijd zouden zijn met een gezond 
en voorzichtig beleid van de systeemrelevante finan-
ciële instelling of indien deze de stabiliteit van het 
financiële stelsel ernstig zouden kunnen aantasten. 
Zij kan gebruik maken van alle bevoegdheden die 
haar door de onderhavige wet en door de bijzondere 
wetten die het toezicht op de betrokken financiële 
instellingen regelen worden verleend.

Onder strategische beslissingen worden die beslissin-
gen verstaan die een zeker belang hebben, en die be-
trekking hebben op elke investering, desinvestering, 
deelneming of strategische samenwerkingsrelatie van 
de systeemrelevante financiële instelling, met name 
de beslissingen tot aankoop of oprichting van een 
andere instelling, tot oprichting van een joint venture, 
tot vestiging in een andere staat, tot het sluiten van 
een samenwerkingsovereenkomst, tot het inbrengen 
of het kopen van een bedrijfstak, tot het aangaan van 
een fusie of een splitsing.

De Bank kan nader bepalen welke beslissingen voor 
de toepassing van dit artikel als strategisch en van een 
zeker belang moeten worden beschouwd. Zij maakt 
deze nadere bepalingen openbaar.

§ 3. Wanneer de Bank van oordeel is dat een sys-
teemrelevante financiële instelling een onaangepast 
risicoprofiel heeft of wanneer het beleid van de in-
stelling een negatieve weerslag kan hebben op de 
stabiliteit van het financiële stelsel, kan zij aan de 
betrokken instelling specifieke maatregelen opleggen, 
waaronder bijzondere vereisten inzake solvabiliteit, 
liquiditeit, risicoconcentratie en risicoposities.

§ 4. Elke systeemrelevante financiële instelling be-
zorgt aan de Bank een verslag over de ontwikkelingen 
in haar bedrijfsactiviteiten, haar risicopositie en haar 
financiële positie, om haar in staat te stellen de in 
de vorige paragrafen bedoelde bevoegdheden uit te 
oefenen.

De Bank bepaalt de inhoud van de informatie die zij 
moet ontvangen evenals de frequentie en de modali-
teiten van deze verslaggeving.

§ 5. De niet-naleving van de bepalingen van dit ar-
tikel kan aanleiding geven tot het opleggen van ad-
ministratieve geldboetes, dwangsommen en/of straf-
sancties die voorzien zijn in deze wet en de bijzondere 
wetten die van toepassing zijn op de betrokken finan-
ciële instellingen.

§ 6. De FSMA verstrekt de Bank de informatie waar-
over ze beschikt en die door de Bank gevraagd wordt 
voor de uitvoering van de opdrachten zoals bepaald 
in dit artikel.

Art. 36/4. – Bij de uitoefening van haar opdrachten 
bedoeld in artikel  12bis is de Bank niet bevoegd 
inzake belastingaangelegenheden. Ze doet evenwel 
bij het gerecht aangifte van de bijzondere mecha-
nismen die door een instelling die overeenkomstig 
artikel  36/2  onder haar toezicht staat, zijn opgezet 
met als doel of gevolg fiscale fraude door derden te 
bevorderen, wanneer zij er kennis van heeft dat deze 
bijzondere mechanismen voor deze instelling zelf als 
dader, mededader of medeplichtige, een fiscaal mis-
drijf vormen, dat strafrechtelijk kan worden bestraft.

Art. 36/5. – § 1. In de gevallen bepaald door de wet 
die de betrokken opdracht regelt, kan de Bank een 
voorafgaand schriftelijk akkoord geven betreffende 
een verrichting. De Bank kan haar akkoord afhankelijk 
stellen van de voorwaarden die zij geschikt acht.

§ 2. Het in § 1  bedoelde akkoord bindt de Bank, 
behalve :

1° indien blijkt dat de verrichtingen die het beoogt, 
op onvolledige of onjuiste wijze zijn beschreven in de 
aanvraag tot akkoord ;

2° indien deze verrichtingen niet worden uitgevoerd 
op de manier voorgesteld aan de Bank ;

3° indien het effect van deze verrichtingen wordt gewij-
zigd door één of meerdere andere latere verrichtingen 
waaruit blijkt dat de in het akkoord beoogde verrich-
tingen niet langer beantwoorden aan de beschrijving 
die eraan werd gegeven bij de aanvraag tot akkoord ;

4° indien niet of niet langer wordt voldaan aan de voor-
waarden waarvan het akkoord afhankelijk is gesteld.
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§ 3. Op advies van de Bank bepaalt de Koning de 
regels voor de toepassing van dit artikel.

Art. 36/6. – § 1. De Bank maakt een website en 
werkt deze bij. Die website bevat alle reglemen-
ten, handelingen en beslissingen die moeten wor-
den bekendgemaakt in het kader van haar wet-
telijke opdrachten krachtens artikel  12bis, alsook 
alle andere gegevens waarvan de Bank de versprei-
ding aangewezen acht in het belang van diezelfde  
opdrachten.

Onverminderd de wijze van bekendmaking die door 
de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepa-
lingen wordt voorgeschreven, bepaalt de Bank de 
eventuele andere wijzen van bekendmaking van de 
reglementen, beslissingen, berichten, verslagen en an-
dere handelingen die zij openbaar maakt.

§ 2. De Bank verstrekt op haar website eveneens de 
volgende informatie :

1° naast de wetgeving op het statuut van en het toe-
zicht op de kredietinstellingen en de beursvennoot-
schappen en de wetgeving op het statuut van en het 
toezicht op de verzekerings- en herverzekeringson-
dernemingen, evenals de besluiten, reglementen en 
circulaires genomen in uitvoering of met toepassing 
van deze wetgeving of van de Europeesrechtelijke 
verordeningen ter zake, een omzettingstabel van de 
bepalingen van de Europese Richtlijnen inzake pru-
dentieel toezicht op kredietinstellingen en beursven-
nootschappen en toezicht op de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen, met opgaaf van de 
gekozen opties ;

2° de doelstellingen van het toezicht dat door haar 
wordt uitgeoefend met toepassing van de in 1°, be-
doelde wetgeving en de taken en activiteiten die zij in 
die hoedanigheid uitoefent, in het bijzonder de toet-
singscriteria en de methodiek die zij gebruikt bij haar 
beoordeling als bedoeld in artikel 142 van de wet van 
25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op 
kredietinstellingen en beursvennootschappen en in de 
artikelen 318 tot 321 van de wet van 13 maart 2016 
op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- 
en herverzekeringsondernemingen ;

3° geaggregeerde statistische gegevens over de be-
langrijkste aspecten inzake toepassing van de in 1°, 
bedoelde wetgeving ;

4° andere informatie, als voorgeschreven bij de be-
sluiten en reglementen genomen in uitvoering van 
deze wet.

De in het eerste lid bedoelde informatie wordt bekend-
gemaakt volgens de richtsnoeren die in voorkomend 
geval zijn opgesteld door de Europese Commissie, 
de Europese Bankautoriteit of de Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen. De Bank 
zorgt voor een geregelde actualisering van de op haar 
website verstrekte informatie.

De Bank maakt ook alle andere informatie bekend 
die vereist is met toepassing van de Unierechtelijke 
handelingen die van toepassing zijn op het vlak van 
het toezicht op kredietinstellingen en beursvennoot-
schappen en op het vlak van het toezicht op de ver-
zekerings- en herverzekeringsondernemingen.

De Bank kan volgens de modaliteiten die zij vaststelt 
en met inachtneming van het recht van de Europese 
Unie de resultaten bekendmaken van de stresstests 
die zij overeenkomstig het recht van de Europese Unie 
heeft uitgevoerd.

Art. 36/7. – Alle kennisgevingen die de Bank of de 
minister per aangetekende brief of per brief met 
ontvangstbewijs moet doen krachtens de wetten en 
reglementen waarvan de Bank de toepassing contro-
leert, mogen bij deurwaardersexploot geschieden of 
via elk ander door de Koning bepaald procedé.

Art. 36/7/1. – § 1. Tegen een persoon die de Bank 
te goeder trouw heeft ingelicht over een feitelijke 
of vermeende inbreuk op de wetten of reglementen 
die het statuut van en het toezicht op de financiële 
instellingen als bedoeld in artikel 36/2 regelen, kunnen 
geen burgerrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechte-
lijke vorderingen worden ingesteld, noch professionele 
sancties worden uitgesproken omwille van deze mel-
ding. Deze melding wordt niet geacht een inbreuk uit 
te maken op enige bij overeenkomst of bij wettelijke 
of bestuursrechtelijke bepaling opgelegde beperking 
op de openbaarmaking of mededeling van informatie, 
en de persoon die is overgegaan tot een dergelijke 
melding kan op geen enkele wijze aansprakelijk wor-
den gesteld voor het melden deze informatie.

Het eerste lid is niet van toepassing op advocaten die 
een melding verrichten die betrekking heeft op infor-
matie die zij van één van hun cliënten ontvangen of 
over één van hun cliënten verkrijgen.
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§ 2. De Bank waarborgt de geheimhouding van de 
identiteit van de persoon die een melding verricht 
als bedoeld in § 1, eerste lid. Tenzij deze persoon 
hiermee instemt, wijst de Bank elke vraag om inzage, 
uitleg of mededeling, in welke vorm ook, van een 
bestuursdocument waaruit rechtstreeks of onrecht-
streeks zijn identiteit blijkt, af.

Onverminderd het eerste lid kan de Bank, op verzoek 
van de betrokkene, de persoon die een melding 
heeft verricht als bedoeld in paragraaf  1, eerste lid, 
bijstaan voor de bevoegde administratieve of gerech-
telijke instanties die kennis nemen van een nadelige 
behandeling of nadelige maatregel die verboden is 
op basis van paragraaf  3, eerste lid, en kan naar 
aanleiding daarvan in het bijzonder de status van 
klokkenluider van de meldende persoon bevestigen 
in arbeidsgeschillen.

§ 3. Vergelding, discriminatie en andere vormen van 
nadelige behandeling of nadelige maatregelen, die 
verband houden met de melding bedoeld in § 1, eer-
ste lid, ten aanzien van een persoon die in contractu-
eel of statutair dienstverband werkt en die te goeder 
trouw een inbreuk meldt, zijn verboden.

§ 4. Indien de nadelige behandeling of maatregel 
zich voordoet binnen een periode van twaalf maan-
den vanaf de melding, rust de bewijslast dat deze 
behandeling of maatregel geen verband houdt met 
de betrokken melding, op de werkgever, voor zover 
de betrokken persoon redelijke argumenten aanvoert 
die toelaten te geloven dat de nadelige behandeling 
een represaille uitmaakt als gevolg van zijn melding.

§ 5. Wanneer een werkgever in strijd met para-
graaf 3 de arbeidsbetrekking beëindigt of de arbeids-
voorwaarden van een persoon die een inbreuk meldt 
zoals bedoeld in paragraaf  1, eerste lid, eenzijdig 
op nadelige wijze wijzigt, kan de betrokkene, of de 
representatieve organisatie waarbij hij is aangesloten, 
om re-integratie verzoeken onder de voorwaarden 
die vóór de beëindiging van de arbeidsbetrekking 
of de nadelige wijziging van de arbeidsvoorwaarden 
golden. Het verzoek moet met een aangetekende 
brief geschieden, binnen dertig dagen volgend op de 
datum van de kennisgeving van de opzegging of van 
de nadelige wijziging van de arbeidsvoorwaarden. 
De werkgever moet zich binnen dertig dagen na 
ontvangst van het verzoek tot re-integratie over dit 
verzoek uitspreken. De werkgever die de betrokkene 
opnieuw in de instelling opneemt onder dezelfde 

voorwaarden, moet de gederfde voordelen en het 
gederfde loon gedurende de periode voorafgaand 
aan de re-integratie vergoeden.

§ 6. De werkgever die na het verzoek bedoeld in 
paragraaf 5 niet overgaat tot re-integratie onder de-
zelfde voorwaarden, is gehouden tot het betalen van 
een schadevergoeding aan de betrokkene, onvermin-
derd de vergoedingen die bij verbreking van de over-
eenkomst betaald moeten worden. Deze vergoeding 
is, naar keuze van de betrokkene, gelijk aan hetzij 
een forfaitair bedrag dat overeenstemt met het totale 
brutoloon van zes maanden met inbegrip van alle ex-
tralegale voordelen, hetzij aan de werkelijk door hem 
geleden schade. In het laatstgenoemde geval moet 
de betrokkene de omvang van deze schade bewijzen.

De werkgever is verplicht dezelfde schadevergoeding 
te betalen, zonder dat een verzoek als bedoeld in 
paragraaf  5  moet worden ingediend, indien door 
het bevoegde rechtscollege bewezen wordt geacht 
dat een vergelding, discriminatie of enige andere 
vorm van nadelige maatregelen of behandeling het 
gevolg is van de melding als bedoeld in paragraaf 1, 
eerste lid.

Wanneer een nadelige maatregel of behandeling in 
strijd met § 3  wordt getroffen nadat de arbeidsbe-
trekking beëindigd werd, heeft de betrokkene die 
tijdens de duur ervan een melding verricht heeft 
zoals bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, recht op de 
vergoeding bedoeld in het eerste lid indien door het 
bevoegde rechtscollege bewezen wordt geacht dat de 
nadelige maatregel of behandeling het gevolg is van 
de melding als bedoeld in § 1, eerste lid.

§ 7. De bepalingen van contractuele of statutaire 
aard of de bepalingen in een collectieve arbeidsover-
eenkomst die strijdig zijn met dit artikel of met de 
bepalingen genomen ter uitvoering ervan, alsook de 
contractuele bedingen die bepalen dat afgezien wordt 
van de rechten die erdoor gewaarborgd worden, zijn 
nietig.

Afdeling 2 – Sanctiecommissie

Art. 36/8. – § 1. De Sanctiecommissie oordeelt 
over het opleggen van de administratieve geldboe-
tes waarin voorzien is in de wetten bedoeld in de 
artikelen  8, 12bis en 12ter en in artikel  161 van de 
wet van 11  maart  2018 op het statuut van en het 
toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen 
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voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf 
van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van 
uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot 
betalingssystemen.

§ 2. De Sanctiecommissie bestaat uit zes leden, aan-
geduid door de Koning :

1° één staatsraad of erestaatsraad, aangeduid op 
voordracht van de eerste voorzitter van de Raad van 
State ;

2° één raadsheer bij het Hof van Cassatie of één 
ereraadsheer bij het Hof van Cassatie, aangeduid op 
voordracht van de eerste voorzitter van het Hof van 
Cassatie ;

3° twee magistraten die geen raadsheren zijn bij 
het Hof van Cassatie noch bij het hof van beroep te 
Brussel ;

4° twee andere leden.

§ 3. De voorzitter wordt door de leden van de 
Sanctiecommissie gekozen uit de in de bepalingen 
onder § 2, 1°, 2° en 3° vermelde personen.

§ 4. Tijdens de drie jaar die aan hun benoeming voor-
afgaan, mogen de leden van de Sanctiecommissie geen 
deel hebben uitgemaakt, noch van het Directiecomité 
van de Bank, noch van het Afwikkelingscollege van 
de Bank, noch van het personeel van de Bank, noch 
van het CSRSFI.

In de loop van hun mandaat mogen de leden noch 
enige functie of mandaat uitoefenen in een aan het 
toezicht van de Bank onderworpen instelling of in 
een beroepsvereniging die de aan het toezicht van 
de Bank onderworpen instellingen vertegenwoordigt, 
noch diensten verstrekken ten gunste van een be-
roepsvereniging die de aan het toezicht van de Bank 
onderworpen instellingen vertegenwoordigt.

§ 5. Het mandaat van de leden van de 
Sanctiecommissie heeft een duur van zes jaar en is 
hernieuwbaar. Bij gebreke van herbenoeming blijven 
de leden in functie tot de Sanctiecommissie voor het 
eerst in haar nieuwe samenstelling bijeenkomt. De 
leden kunnen slechts door de Koning van hun ambt 
worden ontheven indien zij niet meer aan de eisen 
voor de uitoefening van hun ambt voldoen of op 
ernstige wijze zijn tekortgeschoten.

Indien een zetel van een lid van de Sanctiecommissie 
om welke reden ook vrijkomt, wordt overgegaan tot 
de vervanging van dat lid voor de verdere duur van 
het mandaat.

§ 6. De Sanctiecommissie kan geldig beslissen als twee 
van haar leden en haar voorzitter aanwezig zijn en in 
staat zijn om te beraadslagen. Wanneer haar voorzitter 
verhinderd is, kan zij geldig beslissen als drie van haar 
leden aanwezig zijn en in staat om te beraadslagen.

De leden van de Sanctiecommissie kunnen niet be-
raadslagen in een aangelegenheid waarin ze een per-
soonlijk belang hebben dat hun oordeel zou kunnen 
beïnvloeden.

§ 7. De Koning bepaalt, in overleg met de directie 
van de Bank, het bedrag van de vergoeding toe-
gekend aan de Voorzitter en aan de leden van de 
Sanctiecommissie op basis van de dossiers waarover 
zij zullen hebben beraadslaagd.

§ 8. De Sanctiecommissie stelt haar huishoudelijk re-
glement en haar deontologische regels vast.

Afdeling 3 – Procedureregels voor het 
opleggen van administratieve geldboetes

Art. 36/9. – § 1. Indien de Bank, bij de uitoefening 
van haar wettelijke opdrachten krachtens de artike-
len  8, 12bis of 12ter, vaststelt dat er ernstige aan-
wijzingen zijn voor het bestaan van een praktijk die 
aanleiding kan geven tot het opleggen van een admi-
nistratieve geldboete, of indien zij ingevolge een klacht 
van een dergelijke praktijk in kennis wordt gesteld, be-
slist het Directiecomité een onderzoek in te stellen, en 
belast het de auditeur met dit onderzoek. De auditeur 
voert het onderzoek ten laste en ten gunste.

De auditeur wordt aangesteld door de Regentenraad 
uit de personeelsleden van de Bank. Bij de uitoefe-
ning van zijn opdracht als auditeur is hij volstrekt 
onafhankelijk.

Voor de uitoefening van zijn opdracht kan de au-
diteur alle onderzoeksbevoegdheden uitoefenen die 
aan de Bank zijn toevertrouwd door de wettelijke en 
reglementaire bepalingen die de betrokken materie 
regelen. Hij wordt bij het voeren van elk onderzoek 
bijgestaan door één of meer personeelsleden van de 
Bank die hij kiest uit de door het Directiecomité daar-
toe aangeduide personeelsleden.
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§ 1/1. Niettegenstaande § 1, derde lid, beschikt de 
auditeur over de bevoegdheid om eenieder op te roe-
pen en te verhoren, volgens de hierna bepaalde regels.

De oproeping voor een verhoor geschiedt hetzij door 
gewone kennisgeving, hetzij door een ter post aange-
tekende brief, hetzij bij deurwaardersexploot.

Eenieder die met toepassing van het eerste lid wordt 
opgeroepen is gehouden om te verschijnen.

Bij het verhoren van personen, ongeacht in welke 
hoedanigheid zij worden verhoord, neemt de auditeur 
ten minste de volgende regels in acht :

1° het verhoor begint met de mededeling aan de 
ondervraagde persoon dat :

a) hij kan vragen dat alle vragen die hem worden 
gesteld en alle antwoorden die hij geeft, worden ge-
noteerd in de gebruikte bewoordingen ;

b) hij kan vragen dat een bepaalde onderzoekshan-
deling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt 
afgenomen ;

c) zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen wor-
den gebruikt ;

2° eenieder die ondervraagd wordt, mag gebruik 
maken van de documenten in zijn bezit, zonder dat 
daardoor het verhoor wordt uitgesteld. Hij mag, 
tijdens de ondervraging of later, eisen dat deze do-
cumenten bij het proces-verbaal van het verhoor 
worden gevoegd ;

3° aan het einde van het verhoor geeft de ondervrager 
de ondervraagde persoon het proces-verbaal van zijn 
verhoor te lezen, tenzij hij vraagt dat het hem wordt 
voorgelezen. Er wordt hem gevraagd of hij zijn verkla-
ringen wil verbeteren of daaraan iets wil toevoegen ;

4° indien de ondervraagde persoon zich in een ande-
re taal dan die van de procedure wenst uit te drukken, 
worden zijn verklaringen genoteerd in zijn taal, ofwel 
wordt hem gevraagd zelf zijn verklaring te noteren ;

5° er wordt de ondervraagde persoon meegedeeld 
dat hij kosteloos een kopie van de tekst van zijn 
verhoor kan verkrijgen, die hem, desgevraagd, on-
middellijk of binnen een maand wordt overhandigd 
of verstuurd.

§ 2. Na afloop van het onderzoek en nadat de be-
trokken personen werden gehoord of op zijn minst 
behoorlijk werden opgeroepen, stelt de auditeur een 
verslag op dat hij overmaakt aan het Directiecomité.

Art. 36/10. – § 1. Op basis van het verslag van de 
auditeur beslist het Directiecomité het dossier zonder 
gevolg te klasseren, een minnelijke schikking voor te 
stellen of de Sanctiecommissie te vatten.

§ 2. Indien het Directiecomité beslist een dossier 
zonder gevolg te klasseren, stelt het de betrokken 
personen in kennis van deze beslissing. Het kan deze 
beslissing openbaar maken.

§ 3. Indien het Directiecomité een voorstel doet tot 
minnelijke schikking, en indien zijn voorstel wordt 
aanvaard, wordt de minnelijke schikking op niet-
nominatieve wijze gepubliceerd op de website van de 
Bank, tenzij de minnelijke schikking wordt voorgesteld 
voor inbreuken op de artikelen 4, 5 en 7 tot 11 van 
Verordering 648/2012 en deze publicatie de financiële 
markten ernstig zou verstoren of aan de betrokken 
centrale partijen of aan hun leden een onevenredig 
nadeel zou berokkenen.

De bedragen die in het kader van minnelijke schikkin-
gen moeten worden betaald, worden ten voordele van 
de Schatkist geïnd door de Algemene Administratie 
van de inning en invordering van de Federale over-
heidsdienst Financiën.

§ 4. Indien het Directiecomité beslist de Sanctie-
commissie te vatten, stuurt het een kennisgeving van 
de grieven, samen met het onderzoeksverslag, aan 
de betrokken personen en aan de voorzitter van de 
Sanctiecommissie.

§ 5. Indien één van de grieven een strafrechte-
lijke inbreuk kan vormen, stelt het Directiecomité 
de  procureur des Konings ervan in kennis. Het 
Directiecomité kan beslissen haar beslissing openbaar 
te maken.

Wanneer de procureur des Konings beslist een straf-
vordering in te stellen voor de feiten waarop de ken-
nisgeving van de grieven betrekking heeft, stelt hij de 
Bank daarvan onverwijld in kennis. De procureur des 
Konings kan aan de Bank, ambtshalve of op verzoek 
van deze laatste, een kopie bezorgen van alle pro-
cedurestukken met betrekking tot de feiten die zijn 
overgemaakt.
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Tegen de beslissingen van het Directiecomité geno-
men krachtens dit artikel, kan geen beroep worden 
aangetekend.

Art. 36/11. – § 1. De personen aan wie de grieven 
ter kennis zijn gebracht, beschikken over een termijn 
van twee maanden om hun schriftelijke opmerkin-
gen met betrekking tot de grieven voor te leggen 
aan de voorzitter van de Sanctiecommissie. In bij-
zondere omstandig heden kan de voorzitter van de 
Sanctiecommissie deze termijn verlengen.

§ 2. De betrokken personen kunnen bij de Sanctie-
commissie een kopie van de dossierstukken verkrij-
gen. Ze kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoor-
digen door een advocaat naar hun keuze.

Zij kunnen tevens vragen een lid van de 
Sanctiecommissie te wraken indien zij twijfels heb-
ben over zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid. De 
Sanctiecommissie beslist over dit verzoek bij gemoti-
veerde beslissing.

§ 3. De Sanctiecommissie kan, na een procedure op 
tegenspraak en na de auditeur te hebben gehoord, 
een administratieve geldboete opleggen aan de be-
trokken personen. De Sanctiecommissie beslist bij ge-
motiveerde beslissing. Er kunnen geen sancties wor-
den uitgesproken zonder dat de betrokken persoon of 
zijn vertegenwoordiger gehoord is geweest of op zijn 
minst behoorlijk opgeroepen is geweest. Tijdens de 
hoorzitting wordt het Directiecomité vertegenwoor-
digd door de persoon van zijn keuze en laat het zijn 
opmerkingen horen.

§ 4. Behoudens door bijzondere wetten bepaalde 
bijkomende of andere criteria wordt het bedrag van 
de geldboete vastgesteld in functie van de ernst van 
de gepleegde inbreuken, en moet het in verhouding 
staan tot de voordelen of de winst die eventueel uit 
deze inbreuken is gehaald.

§ 5. De beslissing van de Sanctiecommissie wordt 
per aangetekende brief aan de betrokken personen 
betekend. De kennisgevingsbrief vermeldt de rechts-
middelen, de bevoegde instanties om er kennis van 
te nemen, alsook de vorm en termijnen die moeten 
worden geëerbiedigd ; zo niet, gaat de verjaringster-
mijn voor het instellen van beroep niet in.

§ 6. De Sanctiecommissie maakt haar beslissingen 
nominatief bekend op de website van de Bank voor 

een duur van minstens vijf jaar, tenzij deze bekendma-
king de financiële stabiliteit of een lopend strafrechte-
lijk onderzoek of een lopende strafrechtelijke proce-
dure in het gedrang dreigt te brengen of onevenredig 
nadeel dreigt te berokkenen aan de betrokken per-
sonen of aan de instellingen waartoe ze behoren. In 
dat geval wordt de beslissing niet-nominatief bekend-
gemaakt op de website van de Bank. Indien er een 
beroep is ingesteld tegen de sanctiebeslissing, wordt 
zij niet-nominatief bekendgemaakt in afwachting van 
de uitslag van de beroepsprocedures.

De sancties voor inbreuken op de artikelen  4, 5  en 
7  tot 11 van Verordering 648/2012 worden niet be-
kendgemaakt indien deze bekendmaking de financi-
ele markten ernstig zou verstoren of aan de betrokken 
centrale partijen of aan hun leden een onevenredig 
nadeel zou berokkenen.

De beslissingen van de Sanctiecommissie wor-
den medegedeeld aan het Directiecomité vóór hun 
bekendmaking.

Art. 36/12. – De door de Sanctiecommissie opge-
legde administratieve geldboetes die definitief zijn 
geworden, alsook de minnelijke schikkingen die zijn 
afgesloten vooraleer de strafrechter zich definitief 
over dezelfde feiten heeft uitgesproken, worden aan-
gerekend op het bedrag van elke strafboete die voor 
deze feiten ten aanzien van dezelfde persoon wordt 
uitgesproken.

Art. 36/12/1. – § 1. Onverminderd overige maatre-
gelen bepaald door deze wet kan de Bank, indien zij 
een inbreuk vaststelt op artikel 36/9, § 1/1, derde lid 
van deze wet, aan de overtreder een administratieve 
geldboete opleggen die noch minder mag bedragen 
dan 2.500  euro, noch voor hetzelfde feit of geheel 
van feiten meer mag bedragen dan 2.500.000 euro.

§ 2. De geldboeten opgelegd met toepassing van pa-
ragraaf 1 worden ten voordele van de Schatkist geïnd 
door de Algemene Administratie van de inning en in-
vordering van de Federale overheidsdienst Financiën.

Afdeling 3bis – Door de Bank opgelegde 
dwangsommen

Art. 36/12/2. – § 1. De Bank kan eenieder bevelen 
om zich binnen de door haar gestelde termijn te 
voegen naar artikel  36/9, § 1/1, derde lid van deze  
wet.
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Indien de persoon tot wie zij een bevel heeft gericht 
met toepassing van het eerste lid, in gebreke blijft 
bij afloop van de hem opgelegde termijn, en op 
voorwaarde dat die persoon zijn middelen heeft kun-
nen laten gelden, kan de Bank de betaling van een 
dwangsom opleggen die per kalenderdag niet meer 
mag bedragen dan 50.000  euro, noch in het totaal 
2.500.000 euro mag overschrijden.

§ 2. De dwangsommen opgelegd met toepassing van 
paragraaf  1  worden ten voordele van de Schatkist 
geïnd door de Algemene Administratie van de in-
ning en invordering van de Federale overheidsdienst 
Financiën.

Art. 36/12/3. – Wanneer door de Bank een dwang-
som wordt opgelegd op grond van deze wet of van 
andere wettelijke of reglementaire bepalingen, en zo-
lang de persoon aan wie die dwangsom wordt opge-
legd, niet voldoet aan de verplichting die ten grond-
slag ligt aan de oplegging van die dwangsom, kan de 
Bank haar beslissing tot oplegging van de dwangsom 
nominatief bekendmaken op haar website.

Afdeling 3ter – Beroepsgeheim –  
finaliteitsbeginsel

Art. 36/12/4. – De Bank mag de informatie die zij 
ontvangt in het kader van haar bevoegdheden als 
bedoeld in de artikelen 36/2 en 36/3 enkel gebruiken 
voor de uitvoering van haar opdrachten, met name 
om sancties op te leggen of in het kader van een be-
roepsprocedure of rechtsvordering die wordt ingesteld 
tegen een beslissing van de Bank. In het kader van 
de in artikel 36/2, § 1, bedoelde opdrachten mag de 
informatie met name worden gebruikt om toezicht uit 
te oefenen op de naleving van de voorwaarden voor 
de toegang tot de werkzaamheden van de instel-
lingen die krachtens artikel 36/2 onder haar toezicht 
staan en om het toezicht, op individuele of geconso-
lideerde basis, op de naleving van de voorwaarden 
voor de uitoefening van deze werkzaamheden te 
vergemakkelijken, om corrigerende maatregelen of 
sancties op te leggen, of, in voorkomend geval, in het 
kader van het buitengerechtelijk mechanisme voor de 
behandeling van klachten van beleggers.

Afdeling 4 – Uitzonderingen op het 
beroepsgeheim

Onderafdeling 1 – Opdracht op het gebied 
van de voorkoming van het witwassen van geld 
en de financiering van terrorisme

Art. 36/13. – § 1. In afwijking van artikel 35 en bin-
nen de grenzen van het recht van de Europese Unie 
en van de bepalingen van de bijzondere wetten, in 
het bijzonder van de wet van 18  september  2017, 
mag de

Bank aan de volgende autoriteiten en instellingen 
vertrouwelijke informatie meedelen die zij in het ka-
der van de uitvoering van haar in artikel  36/2, § 2, 
bedoelde taken heeft ontvangen :

1° aan de Belgische toezichtautoriteiten bedoeld in 
artikel 85 van de wet van 18 september 2017 ;

2° aan de toezichtautoriteiten van andere lidstaten 
van de Europese Economische Ruimte alsook aan 
de toezichtautoriteiten van derde Staten die één of 
meerdere toezichtsbevoegdheden uitoefenen op 
grond van richtlijn  2015/849  of van gelijkwaardige 
bepalingen van hun nationaal recht ;

3° aan de FSMA ;

4° aan de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie, in zijn hoedanigheid van 
toezichthouder in de zin van artikel 120/2, 7°, van de 
wet van 18 september 2017 ;

5° aan de bevoegde autoriteiten van de Europese 
Unie en van andere lidstaten van de Europese 
Economische Ruimte en aan de bevoegde autoriteiten 
van derde Staten die taken uitvoeren op het gebied 
van het toezicht op de naleving van de Europees- of 
nationaalrechtelijke bepalingen betreffende het toe-
zicht op de kredietinstellingen en/of financiële in-
stellingen als bedoeld in artikel  2, leden 1  en 2 van 
richtlijn  2015/849  of van gelijkwaardige bepalingen 
van nationaal recht, alsook aan de Europese Centrale 
Bank voor wat betreft de taken die haar zijn opgedra-
gen bij de GTM-verordening ;

6° aan de CFI ;

7° aan de Algemene Administratie van de Thesaurie 
van de Federale Overheidsdienst Financiën, indien 
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het recht van de Europese Unie of een wettelijke 
of reglementaire bepaling inzake financiële sanc-
ties (met name de bindende bepalingen betreffende 
financiële embargo’s die in artikel  4, 6° van de 
wet van 18  september  2017 zijn opgenomen) in 
de mededeling van vertrouwelijke informatie voor-
ziet, of wanneer de Algemene Administratie van de 
Thesaurie optreedt als autoriteit die toezicht houdt 
op de naleving van Verordening (EG) nr.  2271/96 
van de Raad van 22 november 1996 tot bescherming 
tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepas-
sing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde 
land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende 
handelingen ;

8° binnen de grenzen van het recht van de 
Europese Unie, aan de Europese Autoriteit voor 
Effecten en Markten, aan de Europese Autoriteit 
voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen en aan de 
Europese Bankautoriteit.

§ 2. De Bank mag enkel vertrouwelijke informatie 
krachtens paragraaf  1  meedelen op de volgende 
voorwaarden :

1° de autoriteiten of instellingen die de informatie 
ontvangen, gebruiken deze voor de uitvoering van 
hun opdrachten, met inbegrip van de mededeling van 
deze informatie aan derden ingevolge een wettelijke 
verplichting van deze autoriteiten of instellingen ; in 
de andere gevallen kan de Bank evenwel toestaan, 
binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, dat de ontvangers van de informatie deze 
bekendmaken aan derden, mits de Bank daar voor-
afgaandelijk mee heeft ingestemd en, in voorkomend 
geval, mits de informatie alleen voor de door de Bank 
toegestane doeleinden bekendgemaakt wordt ;

2° wat de aldus aan hen meegedeelde informatie 
betreft, zijn deze buitenlandse autoriteiten of instel-
lingen aan een beroepsgeheim gebonden dat gelijk-
waardig is aan dat van artikel 35 ;

3° indien de betrokken informatie wordt uitgewisseld 
met de autoriteiten van een derde Staat, is er een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten ;

4° indien de betrokken informatie afkomstig is van 
een autoriteit van een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte, mag zij enkel bekendgemaakt 
worden aan een autoriteit van een derde Staat 
mits de autoriteit die de informatie heeft verstrekt 

uitdrukkelijk akkoord gaat met deze bekendmaking, 
en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen 
voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden 
bekendgemaakt wordt.

§ 3. Onverminderd de strengere bepalingen van de 
bijzondere wetten die op hen van toepassing zijn, 
zijn de in paragraaf  1  bedoelde Belgische personen, 
autoriteiten en instellingen, wat de vertrouwelijke 
informatie betreft die zij van de Bank ontvangen met 
toepassing van paragraaf 1, gebonden door het be-
roepsgeheim als bedoeld in artikel 35.

Onderafdeling 2 – Prudentiële 
toezichtsopdracht

Art. 36/14. – § 1. In afwijking van artikel 35 mag de 
Bank tevens vertrouwelijke informatie meedelen die 
zij ontvangen heeft in het kader van de uitvoering van 
haar in artikel 36/2, § 1 bedoelde opdrachten :

1° aan de Europese Centrale Bank en aan de andere 
centrale banken en instellingen met een soortgelijke 
taak in hun hoedanigheid van monetaire autoriteit als 
deze gegevens van belang zijn voor de uitoefening 
van hun respectieve wettelijke taken, waaronder het 
voeren van monetair beleid en de daarmee samen-
hangende beschikbaarstelling van liquide middelen, 
de uitoefening van toezicht op betalings-, clearing- 
en afwikkelingssystemen en de waarborging van de 
stabiliteit van het financiële stelsel, alsook aan andere 
overheidsinstanties die belast zijn met het toezicht op 
de betalingssystemen.

Wanneer zich een noodsituatie voordoet, waaronder 
ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten, 
die de liquiditeit van de markt en de stabiliteit van het 
financiële stelsel kan ondermijnen in een van de lid-
staten waar aan entiteiten van een groep met krediet-
instellingen of beleggingsondernemingen vergunning 
is verleend of significante bijkantoren zijn gevestigd in 
de zin van artikel 3, 65° van de wet van 25 april 2014 
op het statuut van en het toezicht op kredietinstellin-
gen en beursvennootschappen, kan de Bank gegevens 
overzenden aan centrale banken van het Europees 
stelsel van centrale banken als deze gegevens van 
belang zijn voor de uitoefening van hun wettelijke 
taken, waaronder het voeren van monetair beleid 
en de daarmee samenhangende beschikbaarstelling 
van liquide middelen, de uitoefening van toezicht op 
betalings-, clearing- en effectenafwikkelingssystemen 
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en de waarborging van de stabiliteit van het financiële 
stelsel.

In een noodsituatie zoals hierboven bedoeld, kan de 
Bank gegevens meedelen die van belang zijn voor de 
centrale overheidsdiensten in alle betrokken lidstaten 
die bevoegd zijn voor de wetgeving inzake toezicht 
op de kredietinstellingen, financiële instellingen, be-
leggingsdiensten en verzekeringsmaatschappijen ;

2° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de bevoegde autoriteiten van de Europese 
Unie en van andere Lidstaten van de Europese 
Economische Ruimte die één of meerdere bevoegd-
heden uitoefenen die vergelijkbaar zijn met die als be-
doeld in de artikelen 36/2 en 36/3, met inbegrip van 
de Europese Centrale Bank voor wat betreft de taken 
die haar zijn opgedragen bij de GTM-verordening :

2°/1 binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de bevoegde autoriteiten van andere lid-
staten van de Europese Economische Ruimte die één 
of meerdere toezichtsbevoegdheden uitoefenen ten 
aanzien van de onderworpen entiteiten die worden 
opgesomd in artikel  2, lid  1, punten 1) en 2) van 
richtlijn (EU) 2015/849, met het oog op de naleving 
van die richtlijn en in het kader van de uitvoering van 
de opdracht die hen is opgedragen bij die richtlijn ;

3° met inachtneming van het recht van de Europese 
Unie , aan de bevoegde autoriteiten van derde Staten 
die één of meerdere bevoegdheden uitoefenen die 
vergelijkbaar zijn met die als bedoeld in de artike-
len 36/2 en 36/3, met inbegrip van de autoriteiten die 
soortgelijke bevoegdheden hebben als de in de bepa-
ling onder 2°/1  bedoelde autoriteiten, en waarmee 
de Bank een samenwerkingsovereenkomst voor de 
uitwisseling van informatie heeft gesloten ;

4° aan de FSMA ;

5° aan de Belgische instellingen of aan instellingen 
van een andere Lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte die een beschermingsregeling voor deposito’s, 
beleggers of levensverzekeringen beheren en aan het 
orgaan dat bevoegd is voor de financieringsregelingen 
voor de afwikkeling ;

6° aan de centrale tegenpartijen de instellingen voor 
vereffening van financiële instrumenten of de centrale 
effectenbewaarinstellingen die gemachtigd zijn om 
verrekenings- of vereffeningsdiensten te verstrekken 

voor transacties in financiële instrumenten verricht op 
een Belgische gereglementeerde markt, als de Bank 
van oordeel is dat de mededeling van de betrokken 
informatie noodzakelijk is om de regelmatige wer-
king van die centrale tegenpartijen, instellingen voor 
vereffening en centrale effectenbewaarinstellingen te 
vrijwaren voor tekortkomingen, zelfs potentiële, van 
marktdeelnemers op de betrokken markt ;

7° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de marktondernemingen voor de goede 
werking van, de controle van en het toezicht op de 
markten die deze inrichten ;

8° tijdens burgerrechtelijke of handelsrechtelijke pro-
cedures, aan de autoriteiten en gerechtelijke manda-
tarissen die betrokken zijn bij procedures van faillis-
sement of gerechtelijke reorganisatie of bij analoge 
collectieve procedures betreffende instellingen die 
onder het toezicht van de Bank staan, met uitzonde-
ring van de vertrouwelijke informatie over het aandeel 
van derden in reddingspogingen vóór de betrokken 
procedures werden ingesteld ;

9° aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren en de 
andere personen die belast zijn met de wettelijke con-
trole van de rekeningen van de instellingen die onder 
het toezicht van de Bank vallen, van de rekeningen 
van andere Belgische financiële instellingen of van 
soortgelijke buitenlandse instellingen ;

10° aan de sekwesters, voor de uitoefening van hun 
opdracht als bedoeld in de wetten tot regeling van de 
opdrachten die aan de Bank zijn toevertrouwd ;

11° aan het College van toezicht op de bedrijfsrevi-
soren en aan de autoriteiten van lidstaten of derde 
landen die toezicht houden op de personen die belast 
zijn met de wettelijke controle op de jaarrekening van 
de instellingen die onder het toezicht van de Bank 
staan ;

12° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de Belgische mededingingsautoriteit ;

13° – Opgeheven :

14° aan de Algemene Administratie van de Thesaurie 
van de Federale Overheidsdienst Financiën, indien 
het recht van de Europese Unie of een wettelijke of 
reglementaire bepaling inzake financiële sancties (met 
name de bindende bepalingen betreffende financiële 



222 Bijlage 1 – Organieke wet ¡ Ondernemingsverslag

embargo’s die in artikel 4, 6°, van de wet van 18 sep-
tember 2017 zijn opgenomen) in de mededeling van 
vertrouwelijke informatie voorziet, of wanneer de 
Algemene Administratie van de Thesaurie optreedt 
als autoriteit die toezicht houdt op de naleving van 
Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van 22 no-
vember 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van 
de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitge-
vaardigd door een derde land en daarop gebaseerde 
of daaruit voortvloeiende handelingen ;

15° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de van de instellingen onafhankelijke actu-
arissen die krachtens de wet een opdracht vervullen 
waarbij ze controle uitoefenen op die instellingen, 
alsook aan de instanties die met het toezicht op die 
actuarissen zijn belast ;

16° aan Fedris ;

17° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de Federale Overheidsdienst Economie, in 
zijn hoedanigheid van bevoegde autoriteit voor het 
toezicht op de naleving van de bepalingen van boek 
VII, titels 1  tot 3, titel 5, hoofdstuk 1, en titels 6 en 
7 van het Wetboek van economisch recht, en aan de 
ambtenaren aangesteld door de minister die in het 
raam van hun opdracht bedoeld in artikel XV.2 van 
het Wetboek van economisch recht bevoegd zijn om 
de inbreuken op de bepalingen van artikel XV.89 van 
het voornoemde Wetboek op te sporen en vast te 
stellen ;

18° aan de autoriteiten die onder het recht van 
lidstaten van de Europese Unie ressorteren en 
die bevoegd zijn op het vlak van macroprudenti-
eel toezicht, evenals aan het Europees Comité voor 
Systeemrisico’s, ingesteld bij Europese Verordening 
(EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de 
Raad van 24 november 2010 ;

19° binnen de grenzen van de Europese verordenin-
gen en richtlijnen, aan de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten, aan de Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en aan de 
Europese Bankautoriteit ;

20° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan het Coördinatie- en Crisiscentrum van de 
Regering van de FOD Binnenlandse Zaken, aan het 
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, inge-
steld door de wet van 10  juli  2006 betreffende de 

analyse van de dreiging, aan de autoriteit bedoeld 
in artikel  7, § 1, van de wet van 7  april  2019 en 
aan de politiediensten bedoeld in de wet van 7  de-
cember  1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in de 
mate dat de toepassing van artikel 19 van de wet van 
1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescher-
ming van de kritieke infrastructuren zulks vereist ;

20°/1 binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de politiediensten en aan de autoriteit be-
doeld in artikel 7, § 1, van de wet van 7 april 2019 
tot vaststelling van een kader voor de beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen van algemeen 
belang voor de openbare veiligheid – NIS-wet ten 
behoeve van de tenuitvoerlegging van artikel 53, § 2, 
van de wet van 11 maart 2018 betreffende het sta-
tuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen 
en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang 
tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot 
de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de 
toegang tot betalingssystemen ;

21° aan de Controledienst voor de ziekenfondsen en 
de landsbonden van ziekenfondsen, voor de uitoe-
fening van zijn wettelijke opdrachten als bedoeld in 
artikel  303, § 3, van de wet van 13 maart 2016 op 
het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen, met betrekking tot 
de maatschappijen van onderlinge bijstand als be-
doeld in artikel  43bis, § 5  of artikel  70, §§ 6, 7  en 
8 van de wet van 6  augustus 1990 betreffende de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen 
en hun verrichtingen ;

22° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de afwikkelingsautoriteiten als bedoeld in 
artikel  3 van Richtlijn  2014/59/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende 
de totstandbrenging van een kader voor het herstel 
en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleg-
gingsondernemingen, aan de autoriteiten van derde 
Staten die belast zijn met taken die te vergelijken zijn 
met die als bedoeld in artikel  12ter, § 1, waarmee 
de Bank een samenwerkingsakkoord heeft gesloten 
waarin wordt voorzien in de uitwisseling van infor-
matie, alsook aan de bevoegde ministeries van de 
lidstaten van de Europese Economische Ruimte, wan-
neer dit noodzakelijk is voor het plannen of uitvoeren 
van afwikkelingsmaatregel.
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23° aan eenieder die een taak uitvoert die door of 
krachtens de wet is vastgesteld en die deelneemt of 
bijdraagt aan de uitoefening van de toezichtsopdracht 
van de Bank, wanneer die persoon door of met in-
stemming van de Bank werd aangeduid voor die taak, 
zoals, met name :

a) de portefeuillesurveillant bedoeld in artikel 16 van 
Bijlage III bij de wet van 25  april  2014 op het sta-
tuut van en het toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen ;

b) de portefeuillebeheerder bedoeld in artikel  8 van 
Bijlage III bij de wet van 25 april 2014 op het statuut 
van en het toezicht op kredietinstellingen en beurs-
vennootschappen ; en

c) de speciaal commissaris bedoeld in artikel 236, § 1, 
1°, van de voornoemde wet, in artikel 517, § 1, 1°, 
van de wet van 13  maart  2016 op het statuut van 
en het toezicht op de verzekerings- of herverzeke-
ringsondernemingen, artikel  35, § 1, tweede lid, 1°, 
van de wet van 21  december  2009 op het statuut 
van de betalingsinstellingen en van de instellingen 
voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf 
van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van 
uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot be-
talingssystemen, artikel  87, § 1, tweede lid, 1°, van 
de voornoemde wet, artikel  48, eerste lid, 1°, van 
het koninklijk besluit van 30  april  1999 betreffende 
het statuut en de controle der maatschappijen voor 
onderlinge borgstelling en artikel 36/30, § 1, tweede 
lid, 3°, van deze wet ;

24° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de autoriteiten bedoeld in artikel  7 van 
de wet van 7  april  2019 voor de uitvoering van de 
bepalingen van de wet van 7  april  2019 en van de 
wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de 
bescherming van de kritieke infrastructuren.

25° aan de Federale Overheidsdienst Economie, 
KMO, Middenstand en Energie, in het kader van de 
uitvoering van zijn opdracht bedoeld in artikel  85, 
§ 1, 5°, van de wet van 18 september 2017 ten aan-
zien van de entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 21°, 
van dezelfde wet.

§ 2. De Bank mag enkel vertrouwelijke informatie 
krachtens paragraaf  1  meedelen op de volgende 
voorwaarden :

1° de autoriteiten of instellingen die de informatie 
ontvangen, gebruiken deze voor de uitvoering van 
hun opdrachten, met inbegrip van de mededeling van 
deze informatie aan derden ingevolge een wettelijke 
verplichting van deze autoriteiten of instellingen ; in 
de andere gevallen kan de Bank toestaan, binnen 
de grenzen van het recht van de Europese Unie, dat 
de ontvangers van de informatie deze bekendmaken 
aan derden, mits de Bank daar voorafgaandelijk mee 
heeft ingestemd en, in voorkomend geval, mits de 
informatie alleen voor de door de Bank toegestane 
doeleinden bekendgemaakt wordt ;

2° Wat de aldus aan hen meegedeelde informatie 
betreft, zijn deze buitenlandse autoriteiten of instel-
lingen aan een beroepsgeheim gebonden dat gelijk-
waardig is aan dat van artikel 35 ; en

3° indien de betrokken informatie afkomstig is van 
een autoriteit van een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte, mag zij enkel bekendgemaakt 
worden aan de volgende autoriteiten of instellingen 
mits de autoriteit die de informatie heeft verstrekt 
uitdrukkelijk akkoord gaat met deze bekendmaking, 
en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen 
voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden 
bekendgemaakt wordt :

a) de in paragraaf  1, 5°, 6°, 8° en 11°, bedoelde 
autoriteiten of instellingen ;

b) de in paragraaf  1, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 18° en 
22°, bedoelde autoriteiten of instellingen van derde 
Staten ;

c) autoriteiten of instellingen van derde Staten die 
opdrachten uitvoeren die gelijkwaardig zijn aan die 
van de FSMA.

§ 3. Onverminderd de strengere bepalingen van de 
bijzondere wetten die op hen van toepassing zijn, 
zijn de in paragraaf  1  bedoelde Belgische personen, 
autoriteiten en instellingen, wat de vertrouwelijke 
informatie betreft die zij van de Bank ontvangen met 
toepassing van paragraaf 1, gebonden door het be-
roepsgeheim als bedoeld in artikel 35.

Art. 36/15. – Opgeheven
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Afdeling 4/1 – Samenwerking met de 
buitenlandse autoriteiten en uitwisseling van 
informatie

Onderafdeling 1 – Algemene 
samenwerkingsverplichting

Art. 36/16. – § 1. Onverminderd de artikelen  35, 
35/2, 35/3, 36/13 en 36/14 en de bepalingen in bij-
zondere wetten, werkt de Bank in aangelegenheden 
die tot haar bevoegdheid behoren samen met de 
buitenlandse bevoegde autoriteiten die één of meer 
bevoegdheden uitoefenen die vergelijkbaar zijn met 
deze als bedoeld in de artikelen 36/2 en 36/3.

In het bijzonder werkt de Bank voor de toepassing van 
richtlijn 2015/849 samen, in het kader van haar in ar-
tikel 36/2, § 1, bedoelde bevoegdheden, met de bui-
tenlandse bevoegde autoriteiten bedoeld in de artike-
len 130 en 131/1 van de wet van 18 september 2017.

Overeenkomstig het recht van de Europese Unie werkt 
de Bank ook samen met De Europese Bankautoriteit, 
de Europese Autoriteit voor verzekeringen en be-
drijfspensioenen, de Europese Autoriteit voor effec-
ten en markten en de Europese Centrale Bank voor 
wat betreft de taken die haar zijn opgedragen bij de 
GTM-verordening.

§ 2. Onverminderd de verplichtingen die voor België 
voortvloeien uit het recht van de Europese Unie, kan 
de Bank, op basis van wederkerigheid, met de be-
voegde autoriteiten waarvan sprake in § 1, eerste lid, 
overeenkomsten sluiten teneinde vast te stellen hoe 
deze samenwerking wordt opgevat, met inbegrip van 
de wijze waarop de controletaken desgevallend wor-
den verdeeld, van de aanduiding van een bevoegde 
autoriteit als controlecoördinator, van de wijze van 
toezicht via inspecties ter plaatse of anderszins, van 
welke samenwerkingsprocedures gelden alsook van 
hoe het inwinnen en uitwisselen van informatie wordt 
georganiseerd.

§ 3. Onverminderd de artikelen  35, 35/2, 35/3, 
36/13  en 36/14  en de bepalingen van bijzondere 
wetten sluit de Bank samenwerkingsovereenkomsten 
met de Controledienst voor de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen betreffende de ma-
terie van de aanvullende ziekteverzekering door de 
maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in de 
artikelen 43bis, § 5 en 70, §§ 6, 7 en 8, van de wet 
van 6  augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen 

en de landsbonden van ziekenfondsen. De samenwer-
kingsovereenkomsten regelen onder meer de uitwis-
seling van informatie en de eenvormige toepassing 
van de betrokken wetgeving.

Onderafdeling 2 – Uit richtlijn 2014/65/EU 
voortvloeiende specifieke verplichtingen tot 
samenwerking in het kader van de prudentiële 
toezichtsopdracht

Art. 36/17. – § 1. Onverminderd de relevante bepalin-
gen van artikel 36/19, zijn de volgende bepalingen van 
toepassing in het kader van de bevoegdheden bedoeld 
in de artikelen 36/2 en 36/3 wat betreft de wederzijdse 
samenwerking tussen de Bank en de overige bevoegde 
autoriteiten als bedoeld in artikel  4, lid  1, punt 26) 
van Richtlijn 2014/65/EU en in artikel 3, lid 1, punt 36) 
van Richtlijn  2013/36/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 26  juni 2013 betreffende toegang tot 
het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en beleggingsonderne-
mingen, tot wijziging van Richtlijn  2002/87/EG en tot 
intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/
EG, teneinde de uit de voornoemde Richtlijn 2014/65/
EU voortvloeiende verplichtingen na te leven :

1° Telkens wanneer dat noodzakelijk is voor het ver-
vullen van hun taken, werkt de Bank samen met 
de andere bevoegde autoriteiten, en maakt daarbij 
gebruik van de wettelijke bevoegdheden waarover 
zij beschikt en verleent bijstand aan de bevoegde 
autoriteiten van de andere lidstaten. Zij wisselt met 
de andere bevoegde autoriteiten inzonderheid infor-
matie uit en werkt met hen samen bij onderzoeks- of 
toezichtsactiviteiten, inclusief voor een inspectie ter 
plaatse, ook al houden de aldus onderzochte of ge-
verifieerde praktijken geen schending van Belgische 
regelgeving in. De Bank kan met het oog op het 
vergemakkelijken van de inning van geldboetes ook 
met de andere bevoegde autoriteiten samenwerken.

2° De Bank verstrekt onmiddellijk alle informatie die 
voor de in het 1° genoemde doeleinden noodzake-
lijk is. Daartoe neemt de Bank, naast de passende 
organisatorische maatregelen voor een vlotte samen-
werking als bedoeld in het 1°, onverwijld de nodige 
maatregelen om de gevraagde informatie te verza-
melen. Indien, wat de in deze paragraaf bedoelde 
bevoegdheden betreft, een verzoek wordt gericht aan 
de Bank om een inspectie ter plaatse te verrichten of 
een onderzoek uit te voeren, geeft zij hier, binnen 
haar bevoegdheden, gevolg aan
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	¡ door de inspectie of het onderzoek zelf te verrichten ;

	¡ door de autoriteit die het verzoek heeft ingediend 
dan wel revisoren of deskundigen toe te staan de 
inspectie of het onderzoek zelf te verrichten.

3° De informatie die in het kader van de samen-
werking wordt uitgewisseld, valt onder het bij arti-
kel 35 opgelegde beroepsgeheim. Indien de Bank in-
formatie verstrekt in het kader van de samenwerking, 
kan zij aangeven dat die informatie alleen mag worden 
doorgegeven met haar uitdrukkelijke toestemming of 
voor de doeleinden waarmee zij heeft ingestemd. Zo 
ook moet de Bank, wanneer zij informatie ontvangt, 
in afwijking van artikel 36/14, de beperkingen naleven 
die haar zouden zijn opgelegd door de buitenlandse 
autoriteit, wat de mogelijkheid betreft om de aldus 
ontvangen informatie door te geven.

4° Wanneer de Bank ernstige redenen heeft om te 
vermoeden dat er op het grondgebied van een andere 
lidstaat handelingen worden of zijn uitgevoerd die 
strijdig zijn met de bepalingen van Richtlijn 2014/65/
EU of Verordening 600/2014, geeft zij hiervan op een 
zo specifiek mogelijke wijze kennis aan de bevoegde 
autoriteit van die andere lidstaat, aan de Europese 
Autoriteit voor Effecten en Markten en aan de FSMA. 
Indien de Bank er door een autoriteit van een andere 
lidstaat van in kennis wordt gesteld dat er in België 
dergelijke handelingen worden verricht, licht zij de 
FSMA daarover in, neemt zij de nodige maatregelen 
en brengt zij de kennisgevende autoriteit, de Europese 
autoriteit voor Effecten en Markten, alsook de FSMA 
op de hoogte van het resultaat van haar tussenkomst, 
en met name, voor zover mogelijk, van belangrijke 
tussentijdse ontwikkelingen.

§ 2. Bij de tenuitvoerlegging van § 1  kan de Bank 
weigeren om gevolg te geven aan een verzoek om 
inlichtingen, onderzoek, inspectie ter plaatse of toe-
zicht indien :

	¡ het gevolg geven aan dergelijke verzoeken gevaar 
zou kunnen opleveren voor de soevereiniteit, de 
veiligheid of de openbare orde van België, of

	¡ voor dezelfde feiten en tegen dezelfde personen 
reeds een gerechtelijke procedure is ingeleid in 
België, dan wel

	¡ jegens deze personen voor dezelfde feiten reeds 
een onherroepelijke uitspraak is gedaan in België.

In deze gevallen stelt zij de verzoekende bevoegde 
autoriteit en de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten daarvan in kennis, waarbij zij, in voorkomend 
geval, zo gedetailleerd mogelijke informatie verstrekt 
over de procedure of uitspraak in kwestie.

§ 3. – Opgeheven

§ 4. De paragrafen 1 en 2 zijn eveneens van toepas-
sing, volgens de voorwaarden vastgelegd in samen-
werkingsovereenkomsten, in het kader van de samen-
werking met autoriteiten van derde Staten.

§ 5. De FSMA is de autoriteit die als enig contactpunt 
fungeert om in uitvoering van paragraaf 1 verzoeken 
om uitwisseling van gegevens of verzoeken om sa-
menwerking in ontvangst te nemen.

De Minister stelt de Europese Commissie, de Europese 
Autoriteit voor Effecten en Markten en de andere lid-
staten van de Europese Economische Ruimte hiervan 
in kennis.

Art. 36/18. – Opgeheven

Afdeling 5 – Onderzoeksbevoegdheden, 
strafbepalingen en verhaalmiddelen

Art. 36/19. – Onverminderd de onderzoeksbevoegd-
heden die haar worden toegekend door de wettelijke 
en reglementaire bepalingen die haar opdrachten 
regelen, kan de Bank, teneinde te verifiëren of een 
verrichting of een activiteit wordt beoogd door de 
wetten en reglementen waarvan zij op de toepassing 
dient toe te zien, alle nodige informatie vereisen van 
degenen die de verrichting uitvoeren of de betrok-
ken activiteit uitoefenen en van iedere derde die de 
uitvoering of uitoefening ervan mogelijk maakt of 
vergemakkelijkt.

De Bank heeft dezelfde onderzoeksbevoegdheid ten-
einde te verifiëren, binnen het kader van een sa-
menwerkingsakkoord gesloten met een buitenlandse 
autoriteit en wat de concrete punten betreft die zijn 
aangegeven in de schriftelijke aanvraag van deze au-
toriteit, of een verrichting of een activiteit die in België 
is uitgevoerd of uitgeoefend, wordt beoogd door de 
wetten en reglementen waarvan deze buitenlandse 
autoriteit op de toepassing dient toe te zien.
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De betrokken persoon of instelling maakt deze infor-
matie over binnen de termijn en in de vorm bepaald 
door de Bank.

De Bank kan in de boeken en documenten van de 
belanghebbenden de juistheid van de informatie die 
haar werd meegedeeld, nagaan of laten nagaan.

Indien de betrokken persoon of instelling de gevraag-
de informatie niet heeft verstrekt bij het verstrijken 
van de door de Bank vastgestelde termijn, kan de 
Bank, onverminderd de overige maatregelen bepaald 
door de wet, na de persoon of instelling gehoord of 
ten minste opgeroepen te hebben, de betaling van 
een dwangsom opleggen die per kalenderdag niet 
minder mag bedragen dan 250  euro, noch meer 
mag bedragen dan 50.000  euro, noch in het totaal 
2.500.000 euro mag overschrijden.

De dwangsommen opgelegd met toepassing van dit 
artikel worden ten voordele van de Schatkist geïnd 
door de Algemene Administratie van de inning en in-
vordering van de Federale overheidsdienst Financiën.

Art. 36/20. – § 1. Worden gestraft met een gevan-
genisstraf van een maand tot een jaar en een geld-
boete van 250  euro tot 2.500.000  euro of met één 
van deze straffen alleen :

	¡ zij die de onderzoeken van de Bank krachtens dit 
hoofdstuk verhinderen of haar bewust onjuiste of 
onvolledige informatie verstrekken ;

	¡ zij die bewust, door verklaringen of anderszins, 
doen of laten uitschijnen dat de verrichting of ver-
richtingen die zij uitvoeren of voornemens zijn uit 
te voeren worden verricht onder de voorwaarden 
bepaald in de wetten en reglementen waarvan de 
Bank op de toepassing toeziet, terwijl deze wetten 
en reglementen niet op hen van toepassing zijn of 
niet werden geëerbiedigd.

§ 2. De bepalingen van boek I van het Strafwetboek 
zijn, zonder uitzondering van hoofdstuk VII en van 
artikel  85, van toepassing op de inbreuken bedoeld 
in § 1.

Art. 36/21. – § 1. Bij het Marktenhof kan be-
roep worden ingesteld tegen elke beslissing van de 
Bank waarbij een administratieve geldboete wordt 
opgelegd.

§ 2. Onverminderd de bijzondere voorschriften be-
paald door of krachtens de wet, bedraagt de beroeps-
termijn, op straffe van nietigheid, 30 dagen.

De termijn voor het instellen van beroep vangt aan 
met de kennisgeving van de betwiste beslissing.

§ 3. Het beroep als bedoeld in § 1 moet, op straffe 
van niet-ontvankelijkheid die ambtshalve wordt uitge-
sproken, worden ingesteld bij ondertekend verzoek-
schrift ingediend ter griffie van het hof van beroep te 
Brussel in zoveel exemplaren als er partijen zijn.

Op straffe van niet-ontvankelijkheid, bevat het 
verzoekschrift :

1° de vermelding van de dag, de maand en het jaar ;

2° indien de verzoeker een natuurlijke persoon is, zijn 
naam, voornamen en woonplaats ; indien de verzoe-
ker een rechtspersoon is, zijn naam, zijn rechtsvorm, 
zijn maatschappelijke zetel en het orgaan dat hem 
vertegenwoordigt ;

3° de vermelding van de beslissing waarop het be-
roep betrekking heeft ;

4° de uiteenzetting van de middelen ;

5° de aanduiding van de plaats, de dag en het uur 
van de verschijning vastgesteld door de griffie van het 
hof van beroep ;

6° de inventaris van de verantwoordingsstukken 
die samen met het verzoekschrift ter griffie zijn 
neergelegd.

Het verzoekschrift wordt door de griffie van het hof 
van beroep te Brussel ter kennis gebracht van alle par-
tijen die door verzoeker in het geding zijn opgeroepen.

Op ieder ogenblik kan het Marktenhof ambtshalve 
alle andere personen, wier toestand beïnvloed dreigt 
te worden door de beslissing over het beroep, in het 
geding oproepen.

Het Marktenhof stelt de termijn vast waarbinnen de 
partijen elkaar hun schriftelijke opmerkingen moeten 
overleggen en een kopie ervan ter griffie moeten 
neerleggen. Het hof bepaalt eveneens de datum van 
de debatten.
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Elk van de partijen kan haar schriftelijke opmerkin-
gen neerleggen bij de griffie van het hof van beroep 
te Brussel en ter plaatse het dossier op de griffie 
raadplegen.

Het Marktenhof bepaalt de termijn waarbinnen die 
opmerkingen moeten worden overgelegd. Ze worden 
door de griffie ter kennis gebracht van de partijen.

§ 4. De griffie van het hof van beroep te Brussel 
vraagt aan de Bank, binnen vijf dagen na de in-
schrijving van de zaak op de rol, de toezending van 
het dossier met de stukken. Binnen vijf dagen na de 
ontvangst van de vraag moet het dossier worden 
toegezonden.

§ 5. Het beroep bedoeld in § 1 schorst de beslissing 
van de Bank.

Art. 36/22. – Bij de Raad van State kan, volgens 
een versnelde procedure zoals vastgesteld door de 
Koning, beroep worden ingesteld :

1° door de aanvrager van een vergunning, tegen 
de beslissingen inzake vergunning die de Bank 
heeft genomen krachtens artikel 12 van de wet van 
25  april  2014 op het statuut van en het toezicht 
op kredietinstellingen en beursvennootschappen. 
Eenzelfde beroep kan worden ingesteld indien de 
Bank geen uitspraak heeft gedaan binnen de bij het 
eerste lid van het voormelde artikel  12  vastgestelde 
termijnen. In dit laatste geval wordt het beroep be-
handeld als was de aanvraag verworpen ;

2° door de kredietinstelling en de beursvennoot-
schap, tegen de beslissingen die de Bank heeft geno-
men krachtens, respectievelijk, de artikelen 86, vierde 
lid, 88/1, 544  en 546 van de voormelde wet van 
25  april  2014, voor zover die drie laatste artikelen 
het voormelde artikel  86, vierde lid van toepassing 
verklaren ;

3° door de kredietinstelling en de beursvennoot-
schap, tegen de beslissingen die de Bank heeft geno-
men krachtens, respectievelijk, de artikelen 234, § 2, 
1° tot 12°, 236, § 1, 1° tot 6°, en de artikelen 583 en 
585, voor zover deze laatste artikelen de voormelde 
artikelen 234, § 2, 1° tot 12° en 236, § 1, 1° tot 6° 
van toepassing verklaren op de beursvennootschap-
pen, en tegen gelijkaardige beslissingen genomen 
krachtens, respectievelijk, de artikelen  328, 329  en 
340  en de artikelen  599  en 607 van de voormelde 

wet van 25 april 2014, voor zover deze laatste artike-
len de voormelde artikelen 328, 329 en 340 van toe-
passing verklaren op de beursvennootschappen. Het 
beroep schorst de beslissing en haar bekendmaking, 
tenzij de Bank, bij ernstig gevaar voor de spaarders 
of de beleggers, haar beslissing uitvoerbaar heeft 
verklaard niettegenstaande elk beroep ;

3°bis door de kredietinstelling en de beurs-
vennootschap, tegen de beslissingen die het 
Afwikkelingscollege heeft genomen krachtens, res-
pectievelijk, de artikelen 232 en 581 van de voormel-
de wet van 25 april 2014, voor zover dit laatste artikel 
het voormelde artikel 232 van toepassing verklaart op 
de beursvennootschappen ;

4° door de aanvrager, tegen de beslissingen inzake 
vergunning die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel  495 van de wet van 25  april  2014 op het 
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen. Eenzelfde beroep kan door 
de aanvrager worden ingesteld indien de Bank geen 
uitspraak heeft gedaan binnen de bij artikel 495, § 1, 
eerste lid van de voormelde wet van 25  april  2014 
vastgestelde termijnen. In dit laatste geval wordt het 
beroep behandeld als was de aanvraag verworpen ;

5° Opgeheven.

6° Opgeheven.

7° door de aanvrager van een toelating, tegen de 
beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens de 
artikelen 28 en 584 van de wet van 13 maart 2016 op 
het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen ;

8° Opgeheven.

9° door de verzekerings- of herverzekeringsonderne-
ming, tegen de beslissingen tot tariefverhoging die 
de Bank heeft genomen krachtens artikel 504 van de 
voormelde wet van 13 maart 2016 ;

10° door de verzekerings- of herverzekeringsonder-
neming, tegen de beslissingen die de Bank heeft 
genomen krachtens de artikelen 508, § 2, 1° tot en 
met 10°, en 517, § 1, 1°, 2°, 4°, 6° en 7°, van de 
voormelde wet van 13 maart 2016 ;

11° door de verzekerings- of herverzekeringsonder-
neming, tegen de beslissingen tot herroeping van de 
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vergunning die de Bank heeft genomen krachtens 
de artikelen  517, § 1, 8°, 541  en 598, § 2, van de 
voormelde wet van 13 maart 2016 ;

12° door de verzekeringsonderneming, tegen de be-
slissingen tot verzet die de Bank heeft genomen 
krachtens de artikelen 108, § 3 en 115, § 2, van de 
voormelde wet van 13  maart  2016, of wanneer de 
Bank geen beslissing heeft meegedeeld binnen de 
termijnen vastgelegd in de artikelen 108, § 3, tweede 
lid en 115, § 2, tweede lid, van dezelfde wet ;

12°bis door de verzekeringsonderneming, tegen de 
beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens ar-
tikel 569 van de voormelde wet van 13 maart 2016 ;

13° door de aanvrager van een vergunning en door 
de vergunde instelling, tegen de beslissing van de 
Bank om de vergunning te weigeren, te schorsen of 
te herroepen krachtens de artikelen 3, 12 en 13 van 
de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van 
de effecten van de overheidsschuld en het monetaire 
beleidsinstrumentarium en krachtens de in uitvoering 
ervan getroffen besluiten. Het beroep schorst de be-
slissing tenzij de Bank, om zwaarwichtige redenen, 
haar beslissing uitvoerbaar zou hebben verklaard niet-
tegenstaande hoger beroep ;

14° Opgeheven.

15° door de herverzekeringsonderneming, tegen de 
beslissingen tot verzet die de Bank heeft genomen 
krachtens de artikelen 114 en 121 van de voormelde 
wet, voor zover zij respectievelijk verwijzen naar de 
artikelen 108, § 3 en 115, § 2, van dezelfde wet of 
wanneer de Bank geen beslissing heeft meegedeeld 
binnen de termijnen vastgelegd in de artikelen  108, 
§ 3, tweede lid en 121, 2°, van dezelfde wet ;

16° Opgeheven.

17° Opgeheven.

18° door de herverzekeringsonderneming, tegen de 
beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
de artikelen 600 en 601, voor zover zij respectievelijk 
verwijzen naar de artikelen 580 en 598 van de voor-
melde wet ;

19° door de aanvrager van een vergunning, te-
gen de beslissingen inzake vergunning die de Bank 
heeft genomen krachtens artikel 12 van de wet van 

11  maart  2018 op het statuut van en het toezicht 
op de betalingsinstellingen en de instellingen voor 
elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van be-
talingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte 
van elektronisch geld, en de toegang tot betalings-
systemen. Eenzelfde beroep kan door de aanvrager 
worden ingesteld indien de Bank geen uitspraak heeft 
gedaan binnen de bij in het voormelde artikel  12, 
eerste lid, vastgestelde termijnen. In dit laatste geval 
wordt het beroep behandeld als was de aanvraag 
verworpen ;

19°bis door de aanvrager van een registratie als 
bedoeld in artikel  82, § 2, of 91 van de wet van 
11  maart  2018 op het statuut van en het toezicht 
op de betalingsinstellingen en de instellingen voor 
elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van be-
talingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte 
van elektronisch geld, en de toegang tot betalings-
systemen, tegen de beslissingen die de Bank op dit 
gebied heeft genomen. Eenzelfde beroep kan door 
de aanvrager van een registratie worden ingesteld 
indien de Bank geen uitspraak heeft gedaan binnen 
de termijnen die respectievelijk zijn vastgesteld bij het 
eerste lid van het voormelde artikel 82, § 2, en bij het 
voormelde artikel  91, eerste lid. In dit laatste geval 
wordt het beroep behandeld als was de aanvraag 
verworpen ;

20° door een vergunninghoudende of geregistreerde 
betalingsinstelling als respectievelijk bedoeld in de 
artikelen 12 en 91 van de wet van 11 maart 2018 op 
het statuut van en het toezicht op de betalingsinstel-
lingen en de instellingen voor elektronisch geld, de 
toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbie-
der en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch 
geld, en de toegang tot betalingssystemen, tegen de 
beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel 61 van de voormelde wet ;

21° door de betalingsinstelling, tegen de beslissingen 
die de Bank heeft genomen krachtens de artike-
len  116, § 2, en 117, §§ 1  en 2, en tegen gelijk-
aardige beslissingen genomen krachtens artikel  142, 
§ 1, van de wet van 11  maart  2018 op het statuut 
van en het toezicht op de betalingsinstellingen en 
de instellingen voor elektronisch geld, de toegang 
tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot 
de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de 
toegang tot betalingssystemen. Het beroep schorst de 
beslissing en de bekendmaking ervan, tenzij de Bank, 
bij ernstig gevaar voor de betalingsdienstgebruikers, 
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haar beslissing uitvoerbaar heeft verklaard niettegen-
staande elk beroep ;

22° door de betrokken instelling, tegen de beslissin-
gen die de Bank heeft genomen krachtens artikel 517, 
§ 6, van de wet van 13  maart  2016 op het statuut 
van en het toezicht op de verzekerings- of herver-
zekeringsondernemingen en artikel  585 van de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht 
op kredietinstellingen en beursvennootschappen, voor 
zover dit artikel 236, § 6 van diezelfde wet van toe-
passing verklaart op de beursvennootschappen ;

23° door de aanvrager van een vergunning, tegen 
de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel 36/25, § 3 ;

24° Opgeheven ;

25° Opgeheven ;

26° Opgeheven ;

26°/1 door de aanvrager van een vergunning, tegen 
de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
de artikelen  17  en 55 van Verordening 909/2014. 
Eenzelfde beroep kan worden ingesteld indien de 
Bank geen uitspraak heeft gedaan binnen de bij het 
achtste lid van het voormelde artikel 17 vastgestelde 
termijnen. In dit laatste geval wordt het beroep be-
handeld als was de aanvraag verworpen ;

26°/2 door de aanvrager van een vergunning, tegen 
de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel  36/26/1, § 5  of § 6. Eenzelfde beroep kan 
worden ingesteld indien de Bank geen uitspraak heeft 
gedaan binnen de bij het voormelde artikel vastge-
stelde termijnen. In dit laatste geval wordt het beroep 
behandeld als was de aanvraag verworpen ;

26°/3  door de centrale effectenbewaarinstelling, te-
gen de beslissingen die de Bank heeft genomen 
krachtens artikel 23, lid 4 van Verordening 909/2014 
en door de instelling die ondersteuning verleent aan 
een centrale effectenbewaarinstelling of door de de-
positobank, tegen de gelijkaardige beslissingen die 
de Bank heeft genomen krachtens artikel  36/26/1, 
§ 5 of § 6 ;

26°/4  door de centrale effectenbewaarinstelling, te-
gen de beslissingen die de Bank heeft genomen 
krachtens de artikelen  20  en 57 van Verordening 

909/2014 en door de instelling die ondersteuning 
verleent aan een centrale effectenbewaarinstelling of 
door de depositobank, tegen de gelijkaardige beslis-
singen die de Bank heeft genomen krachtens ar-
tikel  36/26/1, § 5  of § 6. Het beroep schorst de 
beslissing en haar bekendmaking, tenzij de Bank, 
bij ernstig gevaar voor de cliënten of de financiële 
markten, haar beslissing uitvoerbaar heeft verklaard 
niettegenstaande elk beroep ;

26°/5  door de centrale effectenbewaarinstelling, te-
gen de beslissingen die de Bank heeft genomen 
krachtens artikel 36/30/1, § 2, 3° tot 6°, en door de 
instelling die ondersteuning verleent aan een centrale 
effectenbewaarinstelling of door de depositobank, 
tegen de gelijkaardige beslissingen die de Bank heeft 
genomen krachtens artikel  36/26/1, § 5  of § 6. Het 
beroep schorst de beslissing en haar bekendmaking, 
tenzij de Bank, bij ernstig gevaar voor de cliënten of 
de financiële markten, haar beslissing uitvoerbaar 
heeft verklaard niettegenstaande elk beroep.

27° Opgeheven.

28° Opgeheven.

29° Opgeheven.

30° Opgeheven.

31° Opgeheven.

32° door de aanvrager van een vergunning, tegen 
de beslissingen inzake vergunning die de Bank heeft 
genomen krachtens artikel  169 van de wet van 
11  maart  2018 op het statuut van en het toezicht 
op de betalingsinstellingen en de instellingen voor 
elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van be-
talingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte 
van elektronisch geld, en de toegang tot betalings-
systemen. Eenzelfde beroep kan door de aanvrager 
worden ingesteld indien de Bank geen uitspraak heeft 
gedaan binnen de bij het eerste lid van het voormelde 
artikel 169 vastgestelde termijnen. In dit laatste geval 
wordt het beroep behandeld als was de aanvraag 
verworpen ;

32°bis door de aanvrager van een registratie 
als bedoeld in artikel  200, § 2, van de wet van 
11  maart  2018 op het statuut van en het toezicht 
op de betalingsinstellingen en de instellingen voor 
elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van 
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betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uit-
gifte van elektronisch geld, en de toegang tot beta-
lingssystemen, tegen de beslissingen die de Bank op 
dit gebied heeft genomen. Eenzelfde beroep kan door 
de aanvrager van de registratie worden ingesteld in-
dien de Bank geen uitspraak heeft gedaan binnen de 
bij het eerste lid van het voormelde artikel 200, § 2, 
vastgestelde termijnen. In dit laatste geval wordt het 
beroep behandeld als was de aanvraag verworpen ;

33° door de instelling voor elektronisch geld, tegen 
de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel  186 van de wet van 11  maart  2018 op het 
statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen 
en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang 
tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot 
de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de 
toegang tot betalingssystemen, voor zover artikel 61 
van dezelfde wet bij dit artikel van toepassing wordt 
verklaard ;

34° door de instelling voor elektronisch geld, tegen 
de beslissingen die de Bank heeft genomen krach-
tens artikel  214, voor zover artikel  116, § 2, bij dit 
artikel van toepassing wordt verklaard, en krach-
tens artikel  215, § 1, en tegen gelijkaardige beslis-
singen genomen krachtens artikel  227 van de wet 
van 11 maart 2018 op het statuut van en het toezicht 
op de betalingsinstellingen en de instellingen voor 
elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van be-
talingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte 
van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssys-
temen, voor zover artikel 142, § 1, bij dit artikel van 
toepassing wordt verklaard. Het beroep schorst de 
beslissing en de bekendmaking ervan, tenzij de Bank, 
bij ernstig gevaar voor de houders van elektronisch 
geld, haar beslissing uitvoerbaar heeft verklaard niet-
tegenstaande elk beroep ;

34°bis door iedere onderworpen entiteit als bedoeld 
in artikel 5, § 1, 4° tot 10°, van de wet van 18 sep-
tember  2017 tot voorkoming van het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme en tot 
beperking van het gebruik van contanten, tegen de 
beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens de 
artikelen 94 en 95 van die wet ;

34°ter door de uitbater van het betalingsschema, 
 tegen het verbod opgelegd door de Bank krachtens 
artikel  19, § 1, van de wet van 24  maart  2017 
houdende het toezicht op verwerkers van 
betalingstransacties ;

35° door eenieder aan wie een dwangsom is op-
gelegd door de Bank krachtens de artikelen  36/3, 
§ 5, 36/19, vijfde lid, 36/30, § 1, tweede lid, 2°, en 
36/30/1, § 2, 2°, van deze wet, artikel 93, § 2, 2°, van 
de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van 
het witwassen van geld en de financiering van ter-
rorisme en tot beperking van het gebruik van contan-
ten, artikel 603, § 2, van de wet van 13 maart 2016 
op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- 
of herverzekeringsondernemingen, de artikelen  147, 
§ 2, derde lid, 161, § 1, 2° en 229, § 2, derde lid, 
van de wet van 11 maart 2018 op het statuut van en 
het toezicht op de betalingsinstellingen en de instel-
lingen voor elektronisch geld, de toegang tot het be-
drijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit 
van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot 
betalingssystemen, artikel  16, § 2, van de wet van 
24 maart 2017 houdende het toezicht op verwerkers 
van betalingstransacties, artikel 346, § 2 van de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht 
op kredietinstellingen en beursvennootschappen en 
artikel 608 van de voormelde wet van 25 april 2014, 
voor zover dit het voormelde artikel  346, § 2 van 
toepassing verklaart op de beursvennootschappen.

Art. 36/23. – Om de toepassing van het strafrecht te 
vragen, is de Bank gemachtigd om in elke stand van 
het geding tussen te komen voor het strafgerecht 
waarbij een door deze wet of door een wet die de 
Bank belast met het toezicht op de naleving van haar 
bepalingen, bestraft misdrijf aanhangig is, zonder dat 
de Bank daarom het bestaan van enig nadeel hoeft 
aan te tonen. De tussenkomst geschiedt volgens de 
regels die gelden voor de burgerlijke partij.

Afdeling 6 – Crisismaatregelen

Art. 36/24. – § 1. De Koning kan, na advies van de 
Bank, ingeval zich een plotse crisis voordoet op de fi-
nanciële markten of in geval van een ernstige dreiging 
van een systemische crisis, teneinde de omvang of de 
gevolgen hiervan te beperken :

1° aanvullende of afwijkende reglementen vaststel-
len ten opzichte van de wet van 13  maart  2016 
op het statuut van en het toezicht op de verzeke-
rings- of herverzekeringsondernemingen, de wet van 
2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten 
van de overheidsschuld en het monetair beleidsin-
strumentarium, de wet van 25  april  2014 op het 
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen, de wet van 25 oktober 2016 
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inzake de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf 
en betreffende het statuut van en het toezicht op de 
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleg-
gingsadvies, de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten, het Boek VIII, Titel III, hoofdstuk II, afdeling 
III van het Wetboek van vennootschappen en het 
koninklijk besluit nr. 62 betreffende de bewaargeving 
van vervangbare financiële instrumenten en de veref-
fening van transacties op deze instrumenten, gecoör-
dineerd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2004 ;

2° in een systeem voorzien waarbij een staatswaar-
borg wordt verleend voor verbintenissen die zijn aan-
gegaan door de krachtens voornoemde wetten aan 
toezicht onderworpen instellingen die Hij bepaalt, of 
de staatswaarborg toekennen aan bepaalde schuld-
vorderingen gehouden door dergelijke instellingen ;

3° in een systeem voorzien, in voorkomend geval 
door middel van reglementen vastgesteld overeen-
komstig 1°, van toekenning van de staatswaarborg 
voor de terugbetaling aan vennoten die natuurlijke 
personen zijn van hun deel in het kapitaal van coöpe-
ratieve vennootschappen, erkend overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 8  januari 1962 tot vaststelling 
van de voorwaarden tot erkenning van de nationale 
groeperingen van coöperatieve vennootschappen en 
van de coöperatieve vennootschappen, die instellin-
gen zijn onderworpen aan toezicht krachtens voor-
noemde wetten of waarvan minstens de helft van het 
vermogen is geïnvesteerd in dergelijke instellingen ;

4° in een systeem voorzien van toekenning van de 
dekking door de Staat van verliezen opgelopen op be-
paalde activa of financiële instrumenten door krach-
tens voornoemde wetten aan toezicht onderworpen 
instellingen ;

5° in een systeem voorzien van toekenning van de 
staatswaarborg voor verbintenissen aangegaan door 
entiteiten waarvan de activiteit bestaat in het verwer-
ven en beheren van bepaalde activa gehouden door 
krachtens voornoemde wetten aan toezicht onder-
worpen instellingen ;

De koninklijke besluiten genomen krachtens het eer-
ste lid, 1°, hebben geen gevolg meer indien zij niet 
worden bekrachtigd door de wet binnen de twaalf 
maanden vanaf hun datum van inwerkingtreding. 
De bekrachtiging werkt terug tot op de datum van 
inwerkingtreding van de koninklijke besluiten. De 

koninklijke besluiten genomen op grond van het eer-
ste lid, 2° tot 6°, worden overlegd in de Ministerraad.

§ 2. De instellingen die aan toezicht onderworpen 
zijn krachtens de toezichtswetten als bedoeld in pa-
ragraaf  1, eerste lid, 1° zijn, voor de toepassing 
van paragraaf  1, eerste lid, 2° tot 5°, de financiële 
holdings die zijn ingeschreven op de lijst bedoeld in 
artikel 14, tweede lid, van de wet van 25 april 2014 
op het statuut van en het toezicht op kredietin-
stellingen en beursvennootschappen, de gemengde 
financiële holdings, de kredietinstellingen, de beleg-
gingsondernemingen en de verzekeringsonderne-
mingen, alsook hun rechtstreekse of onrechtstreekse 
dochtervennootschappen.

§ 3. Het totale bedrag van de hoofdsom van de 
garanties bedoeld in § 1, eerste lid, 2° en 5°, alsook 
van de dekking waarnaar wordt verwezen in § 1, 
eerste lid, 4°, mag per gecontroleerde instelling of 
per groep van verbonden gecontroleerde instellingen 
in de zin van artikel  11 van het Wetboek van ven-
nootschappen, het bedrag van 25  miljard euro niet 
overschrijden.

Voor de bepaling van de groepen bedoeld in het eer-
ste lid wordt geen rekening gehouden met de band 
tussen de instellingen die voortvloeit uit de controle 
die de Staat uitoefent over deze instellingen.

Een eventuele overschrijding van het door het eerste 
lid vastgestelde plafond als gevolg van de evolutie 
van de wisselkoersen, tast de geldigheid van de toe-
gekende garanties of dekking niet aan.

HOOFDSTUK IV/2 – Bepalingen inzake 
de vergunningverlening aan en het 
toezicht op de centrale tegenpartijen 
en de financiële en niet-financiële 
tegenpartijen en bepalingen inzake 
de vergunningverlening aan en het 
toezicht op de vereffeningsinstel-
lingen, met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen, centrale 
effectenbewaarinstellingen, instellin-
gen die ondersteuning verlenen aan 
centrale effectenbewaarinstellingen 
en depositobanken

Art. 36/25. – § 1. De instellingen die in hun lidstaat 
van herkomst een vergunning als centrale tegenpartij 
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bezitten of die als dusdanig erkend zijn krachtens 
Verordering 648/2012, mogen als centrale tegenpartij 
diensten verstrekken in België of vanuit het Belgische 
grondgebied.

§ 2. Krachtens artikel  22 van Verordering 648/2012 
is de Bank de bevoegde autoriteit die is aangewezen 
om de uit Verordering 648/2012 voortvloeiende taken 
met betrekking tot de vergunningverlening aan en het 
toezicht op de centrale tegenpartijen uit te voeren, 
onverminderd de bevoegdheden die aan de FSMA 
zijn toegekend op grond van artikel  22 van de wet 
van 2 augustus 2002.

§ 3. De Bank verleent overeenkomstig de bepalingen 
van Verordering 648/2012 een vergunning aan de 
in België gevestigde instellingen die diensten wil-
len verstrekken als centrale tegenpartij. De Bank be-
slist over de vergunningsaanvraag na advies van de 
FSMA, overeenkomstig artikel  22 van de wet van 
2 augustus 2002.

De Bank oefent toezicht uit op de naleving van 
de vergunningsvoorwaarden door een centrale partij 
en onderwerpt de centrale tegenpartijen aan een 
toetsing en evaluatie, overeenkomstig artikel  21 van 
Verordering 648/2012.

§ 3bis. De Bank beslist over de interoperabiliteits-
regelingen als geregeld in Titel V van Verordering 
648/2012. Bovendien ziet de Bank toe op de naleving 
door de centrale tegenpartijen van de regels die van 
toepassing zijn op de interoperabiliteitsregelingen.

§ 4. De Bank is belast met het prudentieel toezicht 
op de centrale tegenpartijen.

De Bank ziet toe op de naleving door de centrale te-
genpartijen van de bepalingen van de Hoofdstukken 
1 en 3 van Titel IV van Verordering 648/2012, met uit-
zondering van artikel  33 van Verordering 648/2012, 
dat onder de bevoegdheid valt van de FSMA.

In het kader van Hoofdstuk 2 van Titel IV van 
Verordering 648/2012 controleert de Bank de toe-
latingscriteria en de toepassing ervan krachtens arti-
kel  37 van Verordering 648/2012, om zich ervan te 
vergewissen dat ze volstaan om het risico waaraan 
deze centrale tegenpartijen zijn blootgesteld, te be-
heersen, onverminderd de bevoegdheden waarover 
de FSMA beschikt krachtens artikel  22, § 5, van de 
wet van 2 augustus 2002.

§ 5. De Bank deelt aan de FSMA alle relevante en 
nuttige informatie mee over de operationele vereisten 
die vastgelegd zijn in Hoofdstuk 1 van Titel IV van 
Verordering 648/2012, om de FSMA in staat te stel-
len haar bevoegdheden in het kader van artikel  31, 
lid 1 en 2 van Verordering 648/2012 uit te oefenen.

De Bank raadpleegt de FSMA bij de beoordeling van 
de betrouwbaarheid van de natuurlijke personen die 
lid zijn van het wettelijk bestuursorgaan van de cen-
trale tegenpartij, van het directiecomité of, bij ont-
stentenis van een directiecomité, van de natuurlijke 
personen die belast zijn met de effectieve leiding, 
indien zij voor het eerst voor een dergelijke functie 
worden voorgedragen bij een financiële onderneming 
die met toepassing van artikel 36/2 onder het toezicht 
staan van de Bank.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die besluit om 
rechtstreeks of onrechtstreeks een gekwalificeerde 
deelneming in een centrale tegenpartij te verwerven, 
dan wel om zijn gekwalificeerde deelneming in een 
centrale tegenpartij rechtstreeks of onrechtstreeks 
te vergroten, moet de Bank, krachtens Verordering 
648/2012, vooraf in kennis stellen van zijn beslis-
sing. De Bank beoordeelt deze kennisgeving overeen-
komstig de bepalingen van Verordering 648/2012 en 
na raadpleging van de FSMA indien de kandidaat-
verwerver een gereglementeerde onderneming is die 
onder het toezicht staat van de FSMA.

De Bank maakt de lijst als bedoeld in artikel 32, lid 4, 
van Verordering 648/2012 openbaar.

§ 6. De bepalingen van dit artikel en van de ter uit-
voering ervan genomen besluiten doen geen afbreuk 
aan de bevoegdheden van de Bank zoals bepaald in 
artikel 8 van deze wet.

§ 7. Krachtens artikel  22, lid  1, tweede alinea, van 
Verordering 648/2012, coördineert de Bank de sa-
menwerking en de uitwisseling van informatie met de 
Commissie, de Europese Autoriteit voor Effecten en 
Markten (EAEM), de bevoegde autoriteiten van de an-
dere lidstaten, de Europese Bankautoriteit (EBA) en de 
betrokken leden van het Europees Stelsel van Centrale 
Banken (ESCB), overeenkomstig de artikelen  23, 24, 
83 en 84 van Verordering 648/2012.

Art. 36/25bis. – §1er. De Bank is bevoegd om toe 
te zien op de naleving van Verordering 648/2012 
door de financiële en niet-financiële tegenpartijen die 
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onder haar toezicht staan krachtens artikel 36/2 van 
deze wet.

De Bank is met name belast met het toezicht op de 
naleving door de in het eerste lid bedoelde tegenpar-
tijen van Titel II van Verordering 648/2012 inzake de 
clearingverplichting, de rapporteringsverplichting en 
de risicomatigingstechnieken voor niet door een cen-
trale tegenpartij geclearde OTC-derivatenproducten, 
evenals van artikel 37, lid 3, van Verordering 648/2012 
wat betreft de financiële middelen en de operationele 
capaciteit die vereist zijn om de activiteit van clearing-
lid uit te oefenen krachtens Verordering 648/2012.

§ 2. De Bank is bevoegd om toe te zien op de naleving 
van de artikelen 4 en 15 van Verordening 2015/2365 
door de financiële en niet-financiële tegenpartijen die 
onder haar toezicht staan krachtens artikel 36/2.

Art. 36/25ter. – § 1. Om de in artikel  36/25bis be-
doelde taken te vervullen, oefent de Bank de be-
voegdheden uit waarover zij krachtens de bepalingen 
van de hoofdstukken IV/1 en IV/2 beschikt.

§ 2. De niet-naleving van de door of krachtens 
Verordening 648/2012 en Verordening  2015/2365 
vastgestelde bepalingen door een centrale tegenpar-
tij, een financiële tegenpartij of een niet-financiële 
tegenpartij die onder het toezicht staat van de Bank 
krachtens artikel  36/2 van deze wet, kan aanleiding 
geven tot de toepassing van dwangsommen, andere 
dwangmaatregelen en sancties als bepaald in deze 
wet en in de bijzondere wetten die van toepassing 
zijn op de instellingen die onder het toezicht staan 
van de Bank.

Art. 36/26. – Opgeheven

Art. 36/26/1. – § 1. Krachtens artikel  11 van 
Verordening 909/2014 wordt de Bank aangewezen 
als bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor 
het uitvoeren van de taken met betrekking tot de 
vergunningverlening aan en het toezicht op in België 
gevestigde centrale effectenbewaarinstellingen, be-
houdens andersluidende bepalingen in Verordening 
909/2014 die specifieke bevoegdheden toekennen 
aan de autoriteiten die bevoegd zijn voor het toezicht 
op handelsplatformen.

Als aangewezen bevoegde autoriteit is de Bank be-
voegd voor het toezicht op de naleving van alle be-
palingen van Verordening 909/2014, met inbegrip van 

de bepalingen van Titel II van Verordening 909/2014, 
tenzij anders is bepaald in Verordening 909/2014 en 
onverminderd de bevoegdheden waarover de FSMA 
krachtens artikel  23bis van de wet van 2  augus-
tus 2002 beschikt.

Onverminderd de bevoegdheden van de Bank staat 
de FSMA in voor het toezicht op de in België ge-
vestigde centrale effectenbewaarinstellingen, daarbij 
handelend vanuit het oogpunt van de naleving van 
de regels bedoeld in artikel  45, § 1, 1°, van de wet 
van 2  augustus  2002, en vanuit het oogpunt van 
de naleving van de regels die een loyale, billijke en 
professionele behandeling van de deelnemers en hun 
cliënten moeten waarborgen. Handelend vanuit het 
oogpunt van deze bevoegdheden staat de FSMA in 
voor de naleving van de artikelen 26, lid 3, 29, 32 tot 
35, 38, 49 en 53, van Verordening 909/2014 door de 
centrale effectenbewaarinstellingen.

In het kader van de toepassing van Verordening 
909/2014 raadpleegt de Bank de FSMA voor de as-
pecten die tot de bevoegdheden van laatstgenoemde 
behoren overeenkomstig artikel  23bis van de wet 
van 2 augustus 2002. Indien de Bank geen rekening 
houdt met het advies van de FSMA, wordt dat met de 
redenen voor de afwijking vermeld in de motivering 
van haar beslissing. Het voornoemd advies van de 
FSMA wordt bij de kennisgeving van de beslissing van 
de Bank gevoegd, tenzij het betrekking heeft op aan-
gelegenheden als bedoeld in artikel 23bis, § 3, vierde 
lid, van de wet van 2 augustus 2002.

De FSMA en de Bank kunnen een overeenkomst slui-
ten waarin zij praktische afspraken vastleggen voor 
hun samenwerking, met name met betrekking tot 
de samenwerkingsakkoorden die de Bank conform 
artikel 24 van Verordening 909/2014 heeft gesloten.

§ 2. Overeenkomstig Verordening 909/2014 
kan de Bank diensten verrichten als centrale 
effecten-bewaarinstelling.

§ 3. De Bank is belast met het toezicht op de 
centrale effectenbewaarinstellingen die krach-
tens paragraaf  1  een vergunning hebben verkre-
gen. Onverminderd de bepalingen van Verordening 
909/2014, kan de Koning op advies van de Bank het 
volgende bepalen :

1° de regels inzake het prudentieel toezicht, met in-
begrip van de herstelmaatregelen, dat door de Bank 
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wordt uitgeoefend op de in § 1  bedoelde centrale 
effectenbewaarinstellingen die geen in België geves-
tigde kredietinstellingen zijn ;

2° op zowel geconsolideerde als individuele basis, de 
minimumvereisten inzake organisatie, werking, finan-
ciële positie, interne controle en risicobeheer die van 
toepassing zijn op de in § 1 bedoelde centrale effec-
tenbewaarinstellingen die geen in België gevestigde 
kredietinstellingen zijn.

§ 4. Overeenkomstig artikel  30 van Verordening 
909/2014 kan een centrale effectenbewaarinstelling 
een ondersteuning verlenende instelling opdragen 
ondersteunende diensten te verlenen of operatio-
nele taken uit te voeren die van kritiek belang zijn 
om haar diensten en activiteiten te verzekeren, met 
inbegrip van het operationeel beheer van bancaire 
nevendiensten.

§ 5. De in paragraaf  4 bedoelde ondersteuning ver-
lenende instellingen dienen een vergunning te verkrij-
gen van de Bank, op advies van de FSMA. De Bank is 
belast met het toezicht op die instellingen. Op advies 
van de Bank en de FSMA bepaalt de Koning met 
name het volgende :

1° op zowel geconsolideerde als individuele basis, de 
voorwaarden en de procedure voor de vergunning-
verlening aan en de handhaving van de vergunning 
van deze instellingen door de Bank, met inbegrip 
van de reikwijdte van het advies van de FSMA en de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan door de 
personen die de effectieve leiding waarnemen en de 
personen die een belangrijke deelneming bezitten ;

2° de regels inzake het prudentieel toezicht, met in-
begrip van de herstelmaatregelen, dat door de Bank 
wordt uitgeoefend op de in paragraaf  4  bedoelde 
instellingen die geen in België gevestigde kredietin-
stellingen zijn ;

3° de minimumvereisten inzake organisatie, werking, 
financiële positie, interne controle en risicobeheer die 
van toepassing zijn op de in paragraaf  4  bedoelde 
instellingen die geen in België gevestigde kredietin-
stellingen zijn.

De Bank kan een ondersteuning verlenende instel-
ling toestaan andere dan de in paragraaf 4 bedoelde 
diensten te verstrekken en bepaalt de voorwaarden 
waaronder die toestemming wordt verleend.

Op advies van de Bank en de FSMA kan de Koning, 
met naleving van de internationale verplichtingen van 
België, de in de paragrafen 4  en 5  bedoelde regels 
geheel of gedeeltelijk toepassen op de in het bui-
tenland gevestigde instellingen waarvan het bedrijf 
bestaat in het geheel of gedeeltelijk verlenen van on-
dersteunende diensten of uitvoeren van operationele 
taken die van kritiek belang zijn om de diensten en 
activiteiten van in België gevestigde centrale effecten-
bewaarinstellingen te verzekeren.

De paragrafen 4  en 5  zijn niet van toepassing op 
het verlenen van ondersteunende diensten of het 
uitvoeren van operationele taken om de diensten en 
activiteiten van centrale effectenbewaarinstellingen te 
verzekeren, wanneer die diensten of taken verricht 
worden door een of meer centrale banken van het 
Eurosysteem.

§ 6. Voor de toepassing van deze paragraaf wor-
den beschouwd als depositobanken de in België 
gevestigde kredietinstellingen waarvan het bedrijf 
uitsluitend bestaat in het verstrekken van diensten 
van bewaarneming van financiële instrumenten, het 
aanhouden van financiële-instrumentenrekeningen, 
de afwikkeling van financiële instrumenten en daar-
mee verband houdende niet-bancaire diensten, naast 
de activiteiten bedoeld in artikel  1, § 3, eerste lid, 
van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en 
het toezicht op kredietinstellingen en beursvennoot-
schappen, wanneer die activiteiten een nevendienst 
vormen van of verband houden met de voornoemde 
diensten.

De in het eerste lid bedoelde depositobanken dienen 
een vergunning te verkrijgen van de Bank, op advies 
van de FSMA. De Bank is belast met het prudentieel 
toezicht op die instellingen. Op advies van de Bank 
en de FSMA regelt de Koning inzonderheid, op zowel 
geconsolideerde als niet-geconsolideerde basis, de 
voorwaarden en de procedure voor de vergunning-
verlening aan en de handhaving van de vergunning 
van deze instellingen door de Bank, met inbegrip 
van de reikwijdte van het advies van de FSMA en de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan door de 
personen die de effectieve leiding waarnemen, en de 
personen die een belangrijke deelneming bezitten.

De Bank kan een depositobank toestaan andere dan 
de in het eerste lid bedoelde diensten te verstrekken 
en bepaalt de voorwaarden waaronder die toestem-
ming wordt verleend.
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§ 7. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk 
aan de in artikel  8  bedoelde bevoegdheden van de 
Bank. Op advies van de Bank kan de Koning het vol-
gende bepalen :

1° de standaarden voor het toezicht op de 
effectenafwikkelingssystemen ;

2° de mededelingsplicht in hoofde van de exploitant 
van een effectenafwikkelingssysteem of van de on-
dersteuning verlenende instelling ten aanzien van de 
door de Bank opgevraagde informatie ;

3° dwangmaatregelen indien de exploitant van een 
effectenafwikkelingssysteem of de ondersteuning 
verlenende instelling niet langer voldoet aan de op-
gelegde standaarden of indien de mededelingsplicht 
niet wordt nageleefd.

§ 8. De Bank coördineert de samenwerking en de 
uitwisseling van informatie met de bevoegde autori-
teiten van de andere lidstaten, de betrokken autoritei-
ten, de Europese Autoriteit voor effecten en markten 
(ESMA) en de Europese Bankautoriteit (EBA).

§ 9. Onverminderd de artikelen  273  en 378 van de 
wet van 25  april  2014 op het statuut van en het 
toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschap-
pen, richt de voorzitter, de insolventierechtbank voor-
aleer een uitspraak wordt gedaan over de opening 
van een faillissementsprocedure ten aanzien van een 
centrale effectenbewaarinstelling of een ondersteu-
ning verlenende instelling, een verzoek om advies aan 
de Bank. De griffier geeft dit verzoek onverwijld door. 
Hij stelt de procureur des Konings ervan in kennis.

De Bank wordt schriftelijk om advies verzocht. Bij deze 
aanvraag worden de nodige documenten gevoegd 
om haar op de hoogte te stellen.

De Bank verstrekt haar advies binnen vijftien dagen na 
de ontvangst van het verzoek om advies. Indien een 
procedure betrekking heeft op een centrale effecten-
bewaarinstelling of op een ondersteuning verlenende 
instelling waarvan de Bank oordeelt dat zij belangrijke 
systeemgevolgen kan hebben of waarvoor een voor-
afgaande coördinatie met buitenlandse autoriteiten 
vereist is, beschikt de Bank over een ruimere termijn 
om haar advies te verstrekken, met dien verstande 
dat de totale termijn niet langer mag zijn dan dertig 
dagen. Indien de Bank van oordeel is dat zij gebruik 
moet maken van deze uitzonderlijke termijn, brengt 

zij dit ter kennis van de rechterlijke instantie die een 
uitspraak moet doen. De termijn waarover de Bank 
beschikt om een advies uit te brengen, schorst de 
termijn waarbinnen de rechterlijke instantie uitspraak 
moet doen. Indien de Bank geen advies verstrekt bin-
nen de vastgestelde termijn, kan de insolventierecht-
bank uitspraak doen over het verzoek.

De Bank verstrekt haar advies schriftelijk. Het wordt 
op ongeacht welke wijze bezorgd aan de griffier, 
die het doorgeeft aan de voorzitter van de insolven-
tierechtbank en aan de procureur des Konings. Het 
advies wordt toegevoegd aan het dossier.

Art. 36/27. – § 1. Wanneer een vereffeningsinstel-
ling of een met een vereffeningsinstelling gelijkgestel-
de instelling, als bedoeld in artikel 36/26, of een cen-
trale effectenbewaarinstelling of een ondersteuning 
verlenende instelling, als bedoeld in artikel  36/26/1, 
niet werkt overeenkomstig de bepalingen van deze 
wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen, wanneer haar beleid of haar financiële 
positie de goede afloop van haar verbintenissen in 
het gedrang dreigt te brengen of niet voldoende 
waarborgen biedt voor haar solvabiliteit, liquiditeit of 
rendabiliteit, of wanneer haar beleidsstructuren, haar 
administratieve of boekhoudkundige organisatie of 
haar interne controle zo’n ernstige leemten vertonen 
dat het Belgische of internationale financiële stelsel 
erdoor in het gedrang zou kunnen komen, kan de 
Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, hetzij op verzoek van de Bank, hetzij op 
eigen initiatief, na advies van de Bank, elke daad van 
beschikking vaststellen, ten gunste van de Staat of om 
het even welke andere Belgische of buitenlandse pu-
bliek- of privaatrechtelijke persoon, inzonderheid elke 
overdracht, verkoop of inbreng met betrekking tot :

1° activa, passiva of één of meer bedrijfstakken en, 
meer algemeen, alle of een deel van de rechten en 
verplichtingen van de betrokken instelling, inclusief 
overgaan tot de overdracht van de cliëntentegoeden 
die bestaan uit financiële instrumenten die worden 
beheerst door de gecoördineerde tekst van het ko-
ninklijk besluit nr.  62  betreffende de bewaargeving 
van vervangbare financiële instrumenten en de veref-
fening van transacties op deze instrumenten, alsook 
uit de onderliggende effecten die in naam van de 
betrokken instelling bij depositarissen worden ge-
houden, evenals overgaan tot de overdracht van de 
middelen, inclusief de informaticamiddelen, die nodig 
zijn voor de verwerking van de verrichtingen met 
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betrekking tot die tegoeden, en de rechten en ver-
plichtingen met betrekking tot die verwerking ;

2° al dan niet stemrechtverlenende aandelen die al 
dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, die door 
de vereffeningsinstelling of de daarmee gelijkgestelde 
instelling zijn uitgegeven.

§ 2. Het koninklijk besluit dat met toepassing van 
paragraaf 1 wordt genomen, bepaalt de vergoeding 
die moet worden betaald aan de eigenaars van de 
goederen of de houders van de rechten waarop de in 
het besluit bepaalde daad van beschikking betrekking 
heeft. Indien de bij het koninklijk besluit aangewe-
zen overnemer een andere persoon is dan de Staat, 
komt de prijs die, volgens de met de Staat gesloten 
overeenkomst, door de overnemer verschuldigd is, als 
vergoeding toe aan de genoemde eigenaars of hou-
ders, volgens de verdeelsleutel die in hetzelfde besluit 
is vastgelegd.

Een deel van de vergoeding mag variabel zijn, voor 
zover dit variabele gedeelte bepaalbaar is.

§ 3. Het koninklijk besluit dat met toepassing van pa-
ragraaf 1 wordt genomen, wordt ter kennis gebracht 
van de betrokken instelling. De maatregelen waarin 
dit besluit voorziet, worden bovendien bekendge-
maakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad.

Zodra zij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving 
heeft ontvangen, verliest de instelling de beschik-
kingsbevoegdheid over de activa waarop de in het 
koninklijk besluit bepaalde daden van beschikking 
betrekking hebben.

§ 4. Het is niet mogelijk om de in paragraaf  1  be-
doelde daden niet-tegenwerpbaar te verklaren krach-
tens de artikelen XX.111, XX.112 of XX.114 van het 
Wetboek van economisch recht.

Niettegenstaande elke strijdige contractuele bepaling 
mogen de door de Koning met toepassing van pa-
ragraaf  1  vastgestelde maatregelen noch tot gevolg 
hebben dat de bepalingen van een tussen de instel-
ling en één of meer derden gesloten overeenkomst 
worden gewijzigd, noch dat aan een dergelijke over-
eenkomst een einde wordt gesteld, noch dat aan één 
van de betrokken partijen het recht wordt verleend 
om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Ten aanzien van de door de Koning met toepassing 
van paragraaf 1 vastgestelde maatregelen geldt geen 
enkele statutaire of contractuele goedkeuringsclau-
sule of geen enkel statutair of contractueel voorkoop-
recht, geen enkele optie tot aankoop van een derde 
alsook geen enkele statutaire of contractuele clausule 
die de wijziging van de controle over de betrokken 
instelling verhindert.

De Koning is gemachtigd om alle overige regelingen 
te treffen die nodig zijn om de goede uitvoering van 
de op grond van paragraaf 1 genomen maatregelen 
te verzekeren.

§ 5. De burgerlijke aansprakelijkheid van de personen 
die in naam van de Staat of op zijn verzoek optreden 
in het kader van de in dit artikel bedoelde maatrege-
len, en die is opgelopen als gevolg van of met betrek-
king tot hun beslissingen, daden of handelingen in 
het kader van deze maatregelen, is beperkt tot geval-
len van bedrog of zware fout in hun hoofde. Het al 
dan niet bestaan van een zware fout dient te worden 
beoordeeld op grond van de concrete omstandighe-
den van het betrokken geval, en inzonderheid van 
de hoogdringendheid waarmee die personen werden 
geconfronteerd, van de praktijken op de financiële 
markten, van de complexiteit van het betrokken ge-
val, van de bedreigingen voor de bescherming van het 
spaarwezen en van het gevaar voor schade aan de 
nationale economie ingevolge de discontinuïteit van 
de betrokken instelling.

§ 6. Alle geschillen waartoe de in dit artikel be-
doelde maatregelen en de in paragraaf  5  bedoelde 
aansprakelijkheid aanleiding zouden kunnen geven, 
behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de 
Belgische rechtbanken, die uitsluitend het Belgische 
recht toepassen.

§ 7. Ten behoeve van de toepassing van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 32bis gesloten op 7 juni 1985 
in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud 
van de rechten van de werknemers bij wijziging van 
werkgever ingevolge de overgang van ondernemin-
gen krachtens overeenkomst en tot regeling van de 
rechten van de werknemers die worden overgenomen 
bij overname van activa na faillissement, worden de 
daden die krachtens paragraaf 1, 1°, zijn verricht, be-
schouwd als daden die door de vereffeningsinstelling 
of de daarmee gelijkgestelde instelling zelf zijn gesteld 
of door de centrale effectenbewaarinstelling of de 
ondersteuning verlenende instelling.
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§ 8. Onverminderd de algemene rechtsbeginselen die 
hij zou kunnen inroepen, kan de raad van bestuur van 
de betrokken instelling van de statutaire beperkingen 
van zijn bestuursbevoegdheden afwijken indien een 
van de in paragraaf 1 vermelde toestanden van dien 
aard is dat hij de stabiliteit van het Belgische of in-
ternationale financiële stelsel dreigt aan te tasten. De 
raad van bestuur stelt een bijzonder verslag op waarin 
wordt verantwoord waarom deze bepaling wordt toe-
gepast, en waarin de genomen beslissingen worden 
uiteengezet ; dit verslag wordt binnen twee maanden 
aan de algemene vergadering bezorgd.

Art. 36/28. – § 1. Voor de toepassing van dit artikel 
wordt verstaan onder :

1° koninklijk besluit : het koninklijk besluit dat na 
overleg in de Ministerraad is vastgesteld met toepas-
sing van artikel 36/27, § 1 ;

2° daad van beschikking : de overdracht of de andere 
daad van beschikking waarin het koninklijk besluit 
voorziet ;

3° rechtbank : de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel ;

4° eigenaars : de natuurlijke of rechtspersonen die, 
op de datum van het koninklijk besluit, eigenaar zijn 
van de activa of aandelen dan wel houder zijn van de 
rechten die het voorwerp uitmaken van de daad van 
beschikking ;

5° derde-overnemer : de natuurlijke of rechtspersoon, 
andere dan de Belgische Staat, die volgens het ko-
ninklijk besluit, de activa, aandelen of rechten die het 
voorwerp uitmaken van de daad van beschikking, zal 
verwerven ;

6° schadeloosstelling : de schadeloosstelling die door 
het koninklijk besluit wordt vastgesteld ten voordele 
van de eigenaars als tegenprestatie voor de daad van 
beschikking.

§ 2. Het koninklijk besluit treedt in werking op de 
dag dat het in paragraaf  8  bedoelde vonnis wordt 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

§ 3. De Belgische Staat dient ter griffie van de recht-
bank een verzoekschrift in teneinde te laten vaststel-
len dat de daad van beschikking in overeenstemming 
is met de wet en dat de schadeloosstelling haar billijk 

voorkomt, inzonderheid rekening houdend met de 
criteria bepaald in paragraaf 7, vierde lid.

Op straffe van nietigheid bevat dit verzoekschrift :

1° de identiteit van de betrokken vereffeningsinstel-
ling of met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde 
instelling, de identiteit van de betrokken centrale ef-
fectenbewaarinstelling of ondersteuning verlenende 
instelling ;

2° in voorkomend geval, de identiteit van de 
derde-overnemer ;

3° de verantwoording van de daad van beschikking 
gelet op de criteria vastgesteld in artikel 36/27, § 1 ;

4° de schadeloosstelling, de elementen op grond 
waarvan zij werd vastgesteld, inzonderheid wat het 
variabele deel betreft waaruit zij zou zijn samenge-
steld en, in voorkomend geval, de sleutel voor de 
verdeling onder de eigenaars ;

5° in voorkomend geval, de vereiste toelatingen 
van overheidsinstanties en alle andere opschortende 
voorwaarden waaraan de daad van beschikking is 
onderworpen ;

6° in voorkomend geval, de prijs die met de derde-
overnemer is overeengekomen voor de activa of aan-
delen die het voorwerp uitmaken van de daad van 
beschikking, alsook de mechanismen voor prijsherzie-
ning of -aanpassing ;

7° de opgave van dag, maand en jaar ;

8° de handtekening van de persoon die de Belgische 
Staat vertegenwoordigt of van de advocaat van de 
Belgische Staat.

Bij het verzoekschrift wordt een kopie van het konink-
lijk besluit gevoegd.

De bepalingen van Deel IV, Boek II, Titel Vbis van het 
Gerechtelijk Wetboek, met inbegrip van de artike-
len  1034bis tot 1034sexies, zijn niet van toepassing 
op het verzoekschrift.

§ 4. De procedure die is ingeleid met het in pa-
ragraaf  3  bedoelde verzoekschrift, sluit alle andere 
gelijktijdige of toekomstige beroepen of rechtsvorde-
ringen tegen het koninklijk besluit of tegen de daad 
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van beschikking uit, met uitzondering van de vorde-
ring bedoeld in paragraaf 11. Ingevolge de indiening 
van het verzoekschrift vervalt elke andere procedure, 
gericht tegen het koninklijk besluit of de daad van 
beschikking, die voorheen zou zijn ingeleid en nog 
hangende zou zijn voor een ander gewoon of admi-
nistratief rechtscollege.

§ 5. Binnen tweeënzeventig uur na de indiening van 
het verzoekschrift bedoeld in paragraaf  3, bepaalt 
de voorzitter van de rechtbank, bij beschikking, dag 
en uur van de in paragraaf 7 bedoelde rechtszitting, 
die moet plaatsvinden binnen zeven dagen na de 
indiening van het verzoekschrift. In deze beschikking 
worden alle in paragraaf 3, tweede lid, bepaalde ver-
meldingen opgenomen.

De beschikking wordt door de griffie bij gerechtsbrief 
ter kennis gebracht van de Belgische Staat, van de 
betrokken instelling alsook, in voorkomend geval, van 
de derde-overnemer. Zij wordt tezelfdertijd bekendge-
maakt in het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking 
geldt als kennisgeving aan de eventuele andere eige-
naars dan de betrokken instelling.

De beschikking wordt ook door de betrokken instel-
ling binnen vierentwintig uur na de kennisgeving op 
haar website gepubliceerd.

§ 6. De in paragraaf 5, tweede lid, bedoelde perso-
nen kunnen ter griffie kosteloos inzage nemen van 
het in paragraaf 3 bedoelde verzoekschrift en de bij-
lagen, tot het in paragraaf 8 bedoelde vonnis wordt 
uitgesproken.

§ 7. Tijdens de rechtszitting die door de voorzitter 
van de rechtbank is vastgelegd, alsook tijdens even-
tuele latere zittingen die de rechtbank nuttig acht, 
hoort de rechtbank de Belgische Staat, de betrokken 
instelling, in voorkomend geval de derde-overnemer 
alsook de eigenaars die vrijwillig tussenkomen in de 
procedure.

In afwijking van de bepalingen van hoofdstuk II van 
Titel III van Boek II van Deel IV van het Gerechtelijk 
Wetboek, mag geen enkele andere persoon dan be-
doeld in het vorige lid, optreden in de procedure.

Na de partijen te hebben gehoord, gaat de rechtbank 
na of de daad van beschikking in overeenstemming 
is met de wet en of de schadeloosstelling haar billijk 
voorkomt.

De rechtbank houdt rekening met de daadwerkelijke 
situatie van de betrokken instelling op het ogenblik 
van de daad van beschikking, inzonderheid met haar 
financiële situatie zoals die was of zou zijn geweest 
indien haar geen rechtstreekse of onrechtstreekse 
overheidssteun zou zijn verleend. Ten behoeve van dit 
lid worden met overheidssteun gelijkgesteld, de drin-
gende voorschotten van liquide middelen evenals de 
garanties die door een publiekrechtelijk rechtspersoon 
worden verleend.

De rechtbank spreekt zich uit in een en hetzelfde von-
nis dat wordt gegeven binnen twintig dagen na de 
rechtszitting die door de voorzitter van de rechtbank 
is vastgelegd.

§ 8. Het vonnis waarmee de rechtbank vaststelt dat 
de daad van beschikking in overeenstemming is met 
de wet en de schadeloosstelling haar billijk voorkomt, 
geldt als akte van eigendomsoverdracht van de activa 
en aandelen die het voorwerp uitmaken van de daad 
van beschikking, evenwel onder voorbehoud van de 
opschortende voorwaarden bedoeld in paragraaf  3, 
tweede lid, 5°.

§ 9. Tegen het in paragraaf 8 bedoelde vonnis is geen 
beroep, verzet of derdenverzet mogelijk.

Het vonnis wordt bij gerechtsbrief ter kennis gebracht 
van de Belgische Staat, de betrokken instelling en, 
in voorkomend geval, de derde-overnemer, en het 
wordt tezelfdertijd bij uittreksel bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad.

Deze bekendmaking van het vonnis geldt als ken-
nisgeving aan de eventuele andere eigenaars dan de 
betrokken instelling, en maakt de daad van beschik-
king, zonder verdere formaliteiten, tegenstelbaar aan 
derden.

Het vonnis wordt ook door de betrokken instelling 
binnen vierentwintig uur na de kennisgeving op haar 
website gepubliceerd.

§ 10. Na kennisgeving van het in paragraaf  8  be-
doelde vonnis, geeft de Belgische Staat of, in voor-
komend geval, de derde-overnemer, het bedrag van 
de schadeloosstelling in bewaring bij de Deposito- en 
Consignatiekas, zonder dat hiervoor enige formaliteit 
hoeft te worden vervuld.
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De Belgische Staat ziet erop toe dat in het Belgisch 
Staatsblad een bericht wordt bekendgemaakt waarin 
bevestigd wordt dat voldaan is aan de opschortende 
voorwaarden bedoeld in paragraaf 3, tweede lid, 5°.

Zodra het in het tweede lid bedoelde bericht is ge-
publiceerd, stort de Deposito- en Consignatiekas, op 
de door de Koning vastgestelde wijze, het bedrag van 
de in bewaring gegeven schadeloosstelling aan de ei-
genaars, onverminderd eventueel regelmatig derden-
beslag op of verzet tegen het gedeponeerde bedrag.

§ 11. De eigenaars kunnen bij de rechtbank een 
vordering tot herziening van de schadeloosstelling 
indienen, en dit op straffe van verval binnen twee 
maanden te rekenen vanaf de bekendmaking in het 
Belgisch Staatsblad van het in paragraaf 8 bedoelde 
vonnis. Deze vordering heeft geen enkel gevolg ten 
aanzien van de eigendomsoverdracht van de activa 
of aandelen die het voorwerp uitmaken van de daad 
van beschikking.

De vordering tot herziening wordt voor het overige 
geregeld door het Gerechtelijk Wetboek. Paragraaf 7, 
vierde lid, is van toepassing.

Art. 36/29. – Voor de uitvoering van haar toezichts-
opdracht als bedoeld in de artikelen 36/25, 36/26 en 
36/26/1  of in de ter uitvoering ervan genomen be-
sluiten, of om gevolg te geven aan verzoeken tot 
samenwerking van bevoegde autoriteiten in de zin 
van artikel  36/14, § 1, 2° en 3°, beschikt de Bank 
ten aanzien van de centrale tegenpartijen, de veref-
feningsinstellingen, de centrale effectenbewaarinstel-
lingen, de ondersteuning verlenende instellingen en 
de depositobanken, met inbegrip van hun op het 
grondgebied van de Unie gevestigde bijkantoren, over 
de volgende bevoegdheden :

a) zij kan zich elke informatie en elk document, in 
welke vorm ook, doen meedelen ;

b) zij kan ter plaatse inspecties en expertises verrich-
ten, ter plaatse kennis nemen en een kopie maken 
van elk document, gegevensbestand en registratie, en 
toegang hebben tot elk informaticasysteem ;

c) zij kan de commissarissen of de met de controle 
van de jaarrekeningen van deze entiteiten belaste 
personen, op kosten van deze entiteiten, om bijzon-
dere verslagen vragen over de door haar aangegeven 
onderwerpen ;

d) wanneer deze entiteiten in België zijn gevestigd, 
kan zij eisen dat deze haar alle nuttige informatie en 
documenten bezorgen over ondernemingen die deel 
uitmaken van dezelfde groep en in het buitenland 
zijn gevestigd.

Art. 36/30. – § 1. De Bank kan elke centrale tegen-
partij, elke vereffeningsinstelling, elke instelling die 
ondersteuning verleent aan een centrale effectenbe-
waarinstelling of elke depositobank bevelen binnen 
de door de Bank bepaalde termijn te voldoen aan 
de bepalingen die zijn vastgesteld door of krach-
tens de artikelen  36/25, 36/26  en 36/26/1  en aan 
elke bepaling die is vastgesteld door of krachtens 
Verordening 648/2012, Verordening 909/2014 of 
Verordening 2015/2365.

Indien de centrale tegenpartij, de vereffeningsinstel-
ling, de instelling die ondersteuning verleent aan een 
centrale effectenbewaarinstelling of de depositobank 
waaraan de Bank met toepassing van het eerste lid 
een bevel heeft gericht, na afloop van de opgelegde 
termijn in gebreke blijft, kan de Bank, op voorwaarde 
dat de centrale tegenpartij, de vereffeningsinstel-
ling, de instelling die ondersteuning verleent aan 
een centrale effectenbewaarinstelling of de depo-
sitobank haar middelen heeft kunnen laten gelden 
en onverminderd de andere bij de wet bepaalde  
maatregelen :

1° de betrokken tekortkoming bekendmaken ;

2° de betaling van een dwangsom opleggen die, 
per kalenderdag, noch meer mag bedragen dan 
50 000  euro, noch in totaal 2 500  000  euro mag 
overschrijden ;

3° bij een centrale tegenpartij, een vereffeningsinstel-
ling, een instelling die ondersteuning verleent aan 
een centrale effectenbewaarinstelling of een deposi-
tobank, waarvan de maatschappelijke zetel in België 
is gevestigd, een bijzonder commissaris aanstellen van 
wie de toestemming vereist is voor de handelingen en 
beslissingen die de Bank bepaalt.

In spoedeisende gevallen kan de Bank de in het twee-
de lid, 1° en 3°, bedoelde maatregelen nemen zonder 
voorafgaand bevel met toepassing van het eerste lid, 
op voorwaarde dat de centrale tegenpartij, de veref-
feningsinstelling, de ondersteuning verlenende instel-
ling of de depositobank haar middelen heeft kunnen 
laten gelden.
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§ 2. Onverminderd de andere bij de wet bepaalde 
maatregelen kan de Bank, indien zij overeenkomstig 
de artikelen 36/9  tot 36/11 een inbreuk vaststelt op 
de bepalingen die zijn vastgesteld door of krach-
tens de artikelen  36/25, 36/26  en 36/26/1  of op de 
bepalingen die zijn vastgesteld door of krachtens 
Verordening 648/2012, Verordening 909/2014 of 
Verordening 2015/2365, aan elke centrale tegenpar-
tij, aan elke vereffeningsinstelling, aan elke instelling 
die ondersteuning verleent aan een centrale effec-
tenbewaarinstelling of aan elke depositobank een 
administratieve geldboete opleggen die noch minder 
mag bedragen dan 2 500 euro, noch voor hetzelfde 
feit of geheel van feiten meer mag bedragen dan 
2 500  000  euro. Wanneer de inbreuk de overtreder 
een vermogensvoordeel heeft opgeleverd, wordt dit 
maximum verhoogd tot het tweevoud van het bedrag 
van dit voordeel en, in geval van recidive, tot het drie-
voud van dit bedrag.

§ 3. De met toepassing van § 1  of § 2  opgelegde 
dwangsommen en geldboetes worden ten voor-
dele van de Schatkist geïnd door de Algemene 
Administratie van de inning en invordering van de 
Federale overheidsdienst Financiën.

§ 4. Het bedrag van de boete wordt met name vast-
gesteld op grond van

a) de ernst en de duur van de tekortkomingen ;

b) de mate van verantwoordelijkheid van de 
betrokkene ;

c) de financiële draagkracht van de betrokkene, zoals 
die met name blijkt uit de totale omzet van de be-
trokken rechtspersoon of uit het jaarinkomen van de 
betrokken natuurlijke persoon ;

d) het voordeel of de winst die deze tekortkomingen 
eventueel opleveren ;

e) het nadeel dat derden door deze tekortkomingen 
hebben geleden, voor zover dit kan worden bepaald ;

f) de mate van medewerking van de betrokken natuur-
lijke of rechtspersoon met de bevoegde autoriteiten ;

g) vroegere tekortkomingen van de betrokkene ;

h) de potentiële negatieve impact van de tekortko-
mingen op de stabiliteit van het financiële stelsel.

Art. 36/30/1. – § 1. Indien de Bank een van de 
inbreuken vaststelt als bedoeld in artikel  63 van 
Verordening 909/2014, kan zij aan de overtreder de 
sancties en andere administratieve maatregelen opleg-
gen die vastgesteld zijn in artikel 63 van Verordening 
909/2014. De sancties en andere administratieve 
maatregelen worden toegepast overeenkomstig ar-
tikel  64 van Verordening 909/2014. De Bank kan 
inzonderheid de administratieve geldelijke sancties 
opleggen als bedoeld in artikel 63, lid 2, onder e), f) 
en g) van Verordening 909/2014, overeenkomstig de 
artikelen 36/9  tot 36/11. De beslissingen tot het op-
leggen van een sanctie of enige andere administratie-
ve maatregel zullen met inachtneming van artikel 62 
van Verordening 909/2014 worden bekendgemaakt.

§ 2. Indien de centrale effectenbewaarinstelling 
waaraan de Bank een bevel heeft gericht om te vol-
doen aan de bepalingen van Verordening 909/2014, 
na afloop van de opgelegde termijn in gebreke blijft, 
kan de Bank, op voorwaarde dat de centrale ef-
fectenbewaarinstelling haar middelen heeft kunnen 
laten gelden :

1° de betrokken tekortkoming bekendmaken ;

2° de betaling van een dwangsom opleggen die, 
per kalenderdag, noch meer mag bedragen dan 
50 000  euro, noch in totaal 2 500  000  euro mag 
overschrijden ;

3° bij een centrale effectenbewaarinstelling waarvan 
de maatschappelijke zetel in België is gevestigd, een 
bijzonder commissaris aanstellen van wie de toestem-
ming vereist is voor de handelingen en beslissingen 
die de Bank bepaalt ;

4° voor de duur die zij bepaalt, de rechtstreekse of 
onrechtstreekse uitoefening van het bedrijf van de 
centrale effectenbewaarinstelling geheel of ten dele 
schorsen dan wel verbieden.

De leden van de bestuurs- en beleidsorganen en de 
personen die instaan voor het beleid, die handelingen 
stellen of beslissingen nemen ondanks de schorsing 
of het verbod, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het 
nadeel dat hieruit voortvloeit voor de instelling of 
voor derden.

Indien de Bank de schorsing of het verbod in het 
Belgisch Staatsblad heeft bekendgemaakt, zijn alle 
hiermee strijdige handelingen en beslissingen nietig ;
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5° strengere vereisten opleggen inzake solvabiliteit, 
liquiditeit, risicoconcentratie en andere begrenzingen ;

6° de vervanging gelasten van alle of een deel van de 
leden van het wettelijk bestuursorgaan van de centra-
le effectenbewaarinstelling binnen een termijn die zij 
bepaalt en, zo binnen deze termijn geen vervanging 
geschiedt, in de plaats van de voltallige bestuurs- en 
beleidsorganen van de centrale effectenbewaarinstel-
ling een of meer voorlopige bestuurders of zaakvoer-
ders aanstellen die alleen of collegiaal, naargelang van 
het geval, de bevoegdheden hebben van de vervan-
gen personen. De Bank maakt haar beslissing bekend 
in het Belgisch Staatsblad.

De bezoldiging van de voorlopige bestuurder(s) of 
zaakvoerder(s) wordt vastgesteld door de Bank en 
gedragen door de centrale effectenbewaarinstelling.

De Bank kan de voorlopige bestuurder(s) of 
zaakvoerder(s) te allen tijde vervangen, hetzij ambts-
halve, hetzij op verzoek van een meerderheid van 
aandeelhouders of vennoten, wanneer zij aantonen 
dat het beleid van de betrokkenen niet langer de 
nodige waarborgen biedt.

In spoedeisende gevallen kan de Bank de in para-
graaf  2, 1°, 3° en 4° tot 6°, bedoelde maatregelen 
nemen zonder voorafgaand bevel, met toepassing 
van het eerste lid, op voorwaarde dat de centrale ef-
fectenbewaarinstelling haar middelen heeft kunnen 
laten gelden.

§ 3. De met toepassing van dit artikel opgelegde 
dwangsommen en geldboetes worden ten voor-
dele van de Schatkist geïnd door de Algemene 
Administratie van de inning en invordering van de 
Federale overheidsdienst Financiën.

§ 4. Overeenkomstig artikel  65 van Verordening 
909/2014 en onverminderd artikel 36/7/1, worden de 
regels en procedures inzake de melding van inbreuken 
door de Bank bij reglement vastgesteld overeenkom-
stig artikel 12bis.

Art. 36/31. – § 1. Worden gestraft met een gevan-
genisstraf van één maand tot één jaar en een geld-
boete van 50  euro tot 10.000  euro of met één van 
deze straffen alleen :

1° zij die in België verrekenings- of vereffeningsacti-
viteiten in financiële instrumenten verrichten zonder 

dat zij daartoe gemachtigd zijn krachtens de artike-
len 36/25, 36/26  en 36/26/1 of indien deze machti-
ging werd ingetrokken ;

2° zij die inbreuk plegen op de bepalingen die zijn 
vastgesteld met toepassing van de artikelen  36/25, 
36/26 en 36/26/1 en door de Koning in de betrokken 
besluiten zijn aangeduid ;

3° zij die de onderzoeken en expertises verhinderen 
die de Bank krachtens dit hoofdstuk verricht, of haar 
bewust onjuiste of onvolledige informatie verstrekken.

§ 2. De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, 
inclusief hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepas-
sing op de in § 1 bedoelde inbreuken.

Hoofdstuk IV/3 – Taken van de Bank 
in het kader van haar opdracht om 
bij te dragen tot de stabiliteit van 
het financiële stelsel

Afdeling 1 – Algemene bepalingen

Art. 36/32. – § 1. In dit Hoofdstuk worden bepaalde 
taken van de Bank evenals de flankerende juridische 
instrumenten vastgelegd, in het kader van haar op-
dracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het 
financiële stelsel als bedoeld in artikel 12, § 1.

§ 2. Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt 
verstaan onder :

1° “stabiliteit van het financiële stelsel” : situatie 
waarin de kans op discontinuïteit of verstoring van de 
werking van het financiële stelsel gering is of, indien 
zich dergelijke verstoringen zouden voordoen, waar-
in de gevolgen voor de economie beperkt zouden  
zijn ;

2° “nationale autoriteiten” : de Belgische autoritei-
ten, ongeacht of ze onder de Federale Staat of onder 
de Gewesten ressorteren, die uit hoofde van hun 
respectieve bevoegdheden belast kunnen zijn met 
de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen die met 
toepassing van dit Hoofdstuk worden uitgebracht 
door de Bank ;

3° “GTM-verordening” : de Verordening (EU) Nr. 
1024/2013 van de Raad van 15  oktober  2013 
waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke 
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taken worden opgedragen betreffende het be-
leid op het gebied van het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen ;

4° “Europese toezichthoudende autoriteiten” : de 
Europese Bankautoriteit opgericht bij Verordening 
(EU) nr.  1093/2010, de Europese Autoriteit voor 
Verzekeringen en Bedrijfspensioenen opgericht bij 
Verordening (EU) nr.  1094/2010 en de Europese 
Autoriteit voor Effecten en Markten opgericht bij 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Afdeling 2 – Opsporing en opvolging van 
factoren die de stabiliteit van het financiële 
stelsel kunnen aantasten

Art. 36/33. – § 1. De Bank is belast met de opspo-
ring, de beoordeling en de opvolging van de verschil-
lende factoren en ontwikkelingen die de stabiliteit van 
het financiële stelsel kunnen aantasten, met name 
deze die de robuustheid van het financiële stelsel kun-
nen aantasten of een accumulatie van systeemrisico’s 
kunnen teweegbrengen. In dit verband heeft de Bank 
toegang tot alle gegevens die nuttig zijn voor deze 
opdracht.

§ 2. Meer in het bijzonder is de Bank, voor de toepas-
sing van paragraaf 1, gemachtigd om :

1° gebruik te maken van de gegevens waarover zij 
beschikt uit hoofde van haar andere wettelijke op-
drachten, zoals die voortvloeien uit of vastgesteld zijn 
door of krachtens andere wetgevingen, waaronder 
wetgevingen die het statuut van en het toezicht op de 
in artikel 36/2 bedoelde financiële instellingen regelen 
of die het toezicht op geconsolideerde basis op die 
instellingen regelen ;

2° gebruik te maken van de bevoegdheden inzake 
toegang tot de gegevens waarover zij beschikt uit 
hoofde van haar andere wettelijke opdrachten, zo-
als die voortvloeien uit of vastgesteld zijn door of 
krachtens andere wetgevingen, waaronder wetge-
vingen die het statuut van en het toezicht op de in 
artikel  36/2  bedoelde financiële instellingen regelen 
of die het toezicht op geconsolideerde basis op die 
instellingen regelen ;

3° de gegevens die nuttig zijn voor de uitvoering 
van deze opdracht op te vragen bij alle entiteiten 
van de privésector die niet onderworpen zijn aan een 
toezichtsstatuut dat onder haar bevoegdheid valt, of, 

in voorkomend geval, via de autoriteiten waaronder 
deze entiteiten ressorteren.

§ 3. Niettegenstaande de regeling inzake het be-
roepsgeheim waaraan zij in voorkomend geval on-
derworpen zijn, en ongeacht hun niveau van autono-
mie, werken de publiek-rechtelijke entiteiten samen 
met de Bank opdat deze laatste over alle gegevens 
beschikt die nuttig zijn voor de uitvoering van haar 
opdracht bedoeld in dit artikel. Hiertoe delen zij deze 
gegevens mee aan de Bank, uit eigen beweging of 
op haar verzoek.

§ 4. Voor de toepassing van dit artikel kan de Bank 
ook samenwerkingsovereenkomsten sluiten met de 
Gewesten, de Europese Centrale Bank, het Europees 
Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), de Europese toe-
zichthoudende autoriteiten en de buitenlandse auto-
riteiten die bevoegd zijn voor macroprudentieel toe-
zicht, en vertrouwelijke gegevens meedelen aan die 
instellingen.

Afdeling 3 – Vaststelling van juridische 
instrumenten om bij te dragen tot de stabiliteit 
van het financiële stelsel

Art. 36/34. – § 1. Onverminderd de Europese richt-
lijnen en verordeningen, met name wat betreft de be-
voegdheden die aan de Europese Centrale Bank zijn 
toegewezen inzake bankentoezicht, waaronder op 
macroprudentieel gebied, kan de Bank voor macrop-
rudentiële beleidsdoeleinden, om bij te dragen tot de 
stabiliteit van het financiële stelsel, alle bevoegdheden 
uitoefenen, waaronder reglementaire bevoegdheden, 
waarin voorzien is door of krachtens deze wet of de 
wetgevingen die het statuut van en het toezicht op de 
in artikel 36/2 bedoelde financiële instellingen regelen 
of die het toezicht op geconsolideerde basis op die 
instellingen regelen.

Naast de bevoegdheden bedoeld in het eerste lid, 
kan de Bank, om bij te dragen tot de stabiliteit van 
het financiële stelsel, en onverminderd de bevoegd-
heden van de Europese Centrale Bank, gebruik ma-
ken van de volgende instrumenten ten aanzien van 
de financiële instellingen die aan haar toezicht zijn 
onderworpen :

1° het opleggen van eigenvermogens- of liquiditeits-
vereisten die een aanvulling vormen op, of strenger 
zijn dan, de vereisten waarin voorzien is door of 
krachtens de prudentiële wetgevingen, en dit voor 
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alle instellingen of per categorie van instellingen die 
onder haar toezicht vallen ;

2° het opleggen, in het kader van de eigenvermo-
gensvereisten, van specifieke vereisten naargelang 
van de aard van de kredieten of de waarde van de 
ontvangen zekerheden, of nog naargelang van de 
activiteitensector of de geografische zone waartoe de 
schuldenaren behoren, die een aanvulling vormen op 
of strenger zijn dan de vereisten waarin voorzien is 
door of krachtens de prudentiële wetgevingen, en dit 
voor alle instellingen of per categorie van instellingen 
die onder haar toezicht vallen ;

3° de bevoegdheid om kwantitatieve limieten op te 
leggen voor de risicoposities op eenzelfde tegenpartij 
of op een groep van verbonden tegenpartijen, of nog 
op een activiteitensector of een geografische zone, die 
een aanvulling vormen op of strenger zijn dan deze 
waarin voorzien is door of krachtens de prudentiële 
wetgevingen, en dit voor alle instellingen of per cate-
gorie van instellingen die onder haar toezicht vallen ;

4° het opleggen van limieten voor het geheel van de 
activiteiten van de instellingen die onder haar toezicht 
vallen, in verhouding tot hun eigen vermogen (lever-
age ratio), die een aanvulling vormen op of strenger 
zijn dan deze waarin voorzien is door of krachtens de 
prudentiële wetgevingen, en dit voor alle instellingen 
of per categorie van instellingen die onder haar toe-
zicht vallen ;

5° het opleggen van voorwaarden voor de raming 
van de zekerheden die als waarborg dienen voor kre-
dieten die verleend worden voor de controle van de 
naleving van de solvabiliteitsvereisten waarin voorzien 
is door of krachtens de prudentiële wetgevingen ;

6° het opleggen van een gehele of gedeeltelijke re-
servering van uitkeerbare winst ;

7° het opleggen van regels voor de waardering van 
de activa die verschillen van deze waarin voorzien 
is door de boekhoudreglementering, met het oog 
op het toezicht op de naleving van de vereisten 
waarin voorzien is door of krachtens de prudentiële 
wetgevingen ;

8° de bevoegdheid om de publicatie van informatie 
op te leggen, en de modaliteiten van die publicatie 
te bepalen, die een aanvulling vormen op de na-
dere regels waarin voorzien is door of krachtens de 

prudentiële wetgevingen, en dit voor alle instellingen 
of per categorie van instellingen die onder haar toe-
zicht vallen ;

9° de bevoegdheid om de krachtens dit artikel geno-
men maatregelen en de doelstellingen ervan bekend 
te maken volgens de nadere regels die zij bepaalt.

10° de bevoegdheid om op individuele basis of per 
categorie of voor alle kredietinstellingen en beurs-
vennootschappen naar Belgisch recht, een minimaal 
financieringsvereiste op te leggen dat bestaat uit :

a) tier 1-kernkapitaal of aanvullend-tier 1- of -tier 
2-kapitaal in de zin van de wet van 25 april 2014 op 
het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen 
en beursvennootschappen ;

b) achtergestelde schulden ;

c) schulden als bedoeld in artikel  389/1, 2°, van de 
wet van 25 april 2014 ;

d) in voorkomend geval, andere in aanmerking ko-
mende schulden in de zin van artikel  242, 10°, van 
de wet van 25 april 2014, waarvan de Bank de voor-
waarden bepaalt.

De in het tweede lid, 10°, bedoelde bevoegdheid om-
vat ook de bevoegdheid om het volgende te bepalen :

	¡ de berekeningsmodaliteiten van dit minimaal fi-
nancieringsvereiste, in voorkomend geval aan de 
hand van een percentage van de totale passiva ;

	¡ het respectievelijke aandeel van de in het tweede 
lid, 10°, a) tot d) bedoelde financieringsbronnen in 
dit minimaal vereiste.

Deze bevoegdheid geldt ook, op individuele of ge-
consolideerde basis, met betrekking tot financiële 
holdings, gemengde financiële holdings en gemengde 
holdings naar Belgisch recht, in de zin van artikel 3, 
38°, 39° en 40°, van de wet van 25 april 2014.

§ 2. Wanneer de maatregelen die krachtens para-
graaf  1, tweede lid worden aangenomen, van alge-
mene strekking en dus van reglementaire aard zijn, 
is de aanneming ervan onderworpen aan de naleving 
van de procedure ter verkrijging van de goedkeuring 
van de Koning, waarin voorzien is in artikel  12bis, 
§ 2, derde lid.
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§ 3. Voor de toepassing van dit artikel houdt de Bank 
rekening met de aanbevelingen van het Europees 
Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), die zij in voorko-
mend geval van toepassing verklaart bij reglementen 
vastgesteld met toepassing van artikel 12bis, § 2, vol-
gens de modaliteiten die zij bepaalt. De Bank houdt 
eveneens rekening met de standpunten en besluiten 
van de Europese Commissie en de Europese Centrale 
Bank, in het bijzonder wanneer deze laatste bijko-
mende kapitaalbuffervereisten of andere maatregelen 
ter beperking van het systeemrisico heeft opgelegd 
aan de kredietinstellingen.

Vooraleer de Bank de maatregelen bedoeld in para-
graaf 1 ten uitvoer legt, stelt zij het Europees Comité 
voor systeemrisico’s (ESRB), de Europese Centrale 
Bank, evenals, in voorkomend geval, de Europese 
toezichthoudende autoriteiten en de Europese 
Commissie in kennis van de concrete maatregelen die 
zij van plan is te nemen. Behoudens in naar behoren 
gemotiveerde spoedeisende gevallen en tenzij het 
gemeenschapsrecht in bijzondere termijnen voorziet 
voor de aanwending van juridische instrumenten, 
wacht de Bank, maximum een maand, tot de voor-
noemde instellingen gereageerd hebben vooraleer zij 
overgaat tot de concrete tenuitvoerlegging van de 
voorgenomen maatregelen.

Bovendien dient de Bank rekening te houden met 
de bezwaren van de Europese Centrale Bank of, in 
voorkomend geval, van andere Europese autoriteiten, 
bij het opleggen van bijkomende kapitaalbufferver-
eisten of van andere maatregelen ter beperking van 
systeemrisico’s aan de kredietinstellingen of aan de 
groepen waartoe zij behoren.

Afdeling 4 – Aanbevelingen die tot doel 
hebben bij te dragen tot de stabiliteit van het 
financiële stelsel

Art. 36/35. – De Bank bepaalt door middel van aan-
bevelingen welke maatregelen de betrokken nati-
onale autoriteiten, de Europese Centrale Bank of 
andere Europese autoriteiten ieder voor zich zouden 
moeten vaststellen en ten uitvoer leggen om bij te 
dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel als 
geheel, in het bijzonder door de robuustheid van het 
financiële stelsel te versterken, door systeemrisico’s te 
voorkomen en door de gevolgen van een eventuele 
verstoring te beperken.

De Bank volgt haar aanbevelingen op door na te gaan 
of ze daadwerkelijk worden uitgevoerd, in het bijzon-
der door de betrokken nationale autoriteiten, en door 
de uitwerking van de daartoe genomen maatregelen 
te beoordelen.

Bovendien zorgt de Bank ervoor dat die opdracht is 
afgestemd op de opdrachten inzake prudentieel toe-
zicht op de kredietinstellingen, waaronder op macrop-
rudentieel gebied, die krachtens het gemeenschaps-
recht met name aan de Europese Centrale Bank zijn 
toegewezen.

Art. 36/36. – De aanbevelingen van de Bank heb-
ben uitsluitend tot doel bij te dragen tot de stabi-
liteit van het financiële stelsel. Zij houden rekening 
met de aanbevelingen van het Europees Comité voor 
Systeemrisico’s (ESRB), evenals met de standpunten of 
besluiten van de Europese instellingen, waaronder de 
Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. 
De aanbevelingen zijn naar behoren gemotiveerd en 
worden vertrouwelijk meegedeeld aan de nationale 
autoriteiten die ze ten uitvoer moeten leggen, evenals 
aan het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB) 
en aan de Europese Centrale Bank.

Wanneer zij dit nodig acht, kan de Bank ook voor-
stellen richten aan de Europese Centrale Bank of 
aan andere Europese autoriteiten, wanneer de instru-
menten die moeten worden aangewend, onder hun 
bevoegdheid vallen.

De Bank geeft binnen de door het gemeenschapsrecht 
opgelegde termijnen gevolg aan de kennisgevingen 
die met toepassing van artikel 5, lid 4 van de GTM-
verordening door de Europese Centrale Bank worden 
verricht, over haar voornemen om de kapitaalbuf-
fervereisten voor kredietinstellingen te verhogen of 
om andere maatregelen vast te stellen ter beperking 
van het systeemrisico. Bezwaren tegen een dergelijke 
maatregel dienen naar behoren gemotiveerd te wor-
den ten aanzien van de Europese Centrale Bank.

Art. 36/37. – Niettegenstaande de toepassing van ar-
tikelen 35 en 36/36 en onverminderd het tweede lid, 
maakt de Bank haar aanbevelingen bekend. Zij beslist 
over de wijze van openbaarmaking ervan.

De mededelingen die krachtens dit artikel worden 
verricht, mogen door hun inhoud of de omstandig-
heden geen risico inhouden voor de stabiliteit van het 
financiële stelsel.
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Art. 36/38. – § 1. Voor de tenuitvoerlegging van de 
aanbevelingen van de Bank die tot hun bevoegdheids-
domein behoren, kunnen de nationale autoriteiten 
gebruik maken van alle instrumenten, beslissingsbe-
voegdheden, reglementaire en andere bevoegdheden 
waarin voorzien is door of krachtens de wetgevingen 
en/of decreten die hun statuut en hun opdrachten 
regelen.

§ 2. Meer in het bijzonder kan de Koning, bij een in 
Ministerraad overlegd koninklijk besluit en op advies 
van de Bank, aan de kredietverstrekkers coëfficiënten 
opleggen ;

1° voor de dekking, die bepalen boven welk per-
centage van de waarde van een zekerheid er geen 
door die zekerheid gewaarborgd krediet kan worden 
toegekend (loan to value ratio) ;

2° voor de maximale totale schuldenlast ten op-
zichte van de inkomsten waarover de kredietnemer  
beschikt.

Het advies van de Bank is niet vereist wanneer de door 
de Koning met toepassing van deze paragraaf goed-
gekeurde maatregel in alle opzichten in overeenstem-
ming is met een aanbeveling van de Bank uitgebracht 
met toepassing van artikel 36/35.

Art. 36/39. – Onverminderd de bijzondere gemeen-
schapsrechtelijk procedures stellen de nationale au-
toriteiten die onder de Federale Staat ressorteren de 
Bank in kennis van de concrete maatregelen die zij 
van plan zijn te nemen om aan haar aanbevelingen 
te voldoen. De Bank geeft hiervan onverwijld kennis 
aan het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB), 
de Europese Centrale Bank, evenals, in voorkomend 
geval, de Europese toezichthoudende autoriteiten en 
de Europese Commissie. Behoudens in naar behoren 
gemotiveerde spoedeisende gevallen en tenzij het 
gemeenschapsrecht in bijzondere termijnen voorziet 
voor de aanwending van juridische instrumenten, 
wachten de betrokken autoriteiten, maximum een 
maand na de mededeling aan de Bank, tot de voor-
noemde instellingen gereageerd hebben, vooraleer zij 
overgaan tot de concrete tenuitvoerlegging van de 
voorgenomen maatregelen.

Art. 36/40. – Indien de betrokken autoriteiten die 
onder de Federale Staat ressorteren de aanbevelin-
gen van de Bank niet opvolgen, delen zij in een 
gemotiveerd advies de redenen hiervoor mee aan 

de Bank. Dit gemotiveerd advies wordt bij de in arti-
kel 36/39 bedoelde mededeling gevoegd.

Art. 36/41. – Indien de nationale autoriteiten die on-
der de Federale Staat ressorteren geen maatregelen 
nemen om de aanbevelingen die de Bank met toepas-
sing van dit Hoofdstuk heeft uitgebracht, ten uitvoer 
te leggen binnen de eventueel opgelegde termijn of, 
bij gebrek aan termijn, binnen twee maanden na de 
dag waarop ze ter kennis zijn gebracht, of zich in een 
situatie bevinden als bedoeld in artikel 36/40, kan de 
Koning, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk 
besluit, zelf de maatregelen bedoeld in artikel 36/38, 
§ 1  nemen. In dit geval is de procedure van arti-
kel 36/39 van toepassing.

Afdeling 5 – Doelstellingen, bijzondere 
bepalingen en sancties

Art. 36/42. – Bij de tenuitvoerlegging van de be-
sluiten en maatregelen die met toepassing van dit 
Hoofdstuk worden genomen, zorgen de Bank en de 
nationale autoriteiten ervoor dat ze bijdragen tot de 
stabiliteit van het financiële stelsel als geheel, met 
name door de robuustheid van het financiële stelsel 
te versterken en door systeemrisico’s te voorkomen.

Art. 36/43. – De wet van 11 april 1994 betreffende 
de openbaarheid van bestuur is noch van toepassing 
op de Bank in het kader van haar opdracht bedoeld 
in dit Hoofdstuk, noch op de nationale autoriteiten 
in het kader van de tenuitvoerlegging van de aanbe-
velingen van de Bank overeenkomstig dit Hoofdstuk.

Art. 36/44. – De Bank en de nationale autoriteiten, 
evenals de leden van hun organen en hun respectieve 
personeelsleden zijn niet burgerlijk aansprakelijk voor 
hun handelingen of gedragingen in het kader van de 
maatregelen en besluiten die krachtens dit Hoofdstuk 
worden genomen, behalve in geval van bedrog of 
zware fout.

Art. 36/45. – § 1. Tegen de aanbevelingen die de 
Bank met toepassing van dit Hoofdstuk uitbrengt, kan 
geen beroep tot schorsing of nietigverklaring worden 
ingesteld bij de Raad van State.

§ 2. Met uitsluiting van elke andere beroepsmo-
gelijkheid, kan tegen besluiten met verordenende 
of individuele strekking die de Bank krachtens arti-
kel 36/34 of de nationale autoriteiten krachtens de ar-
tikelen 36/38 en 36/41 hebben genomen, bij de Raad 
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van State een beroep tot nietigverklaring worden 
ingesteld volgens een door de Koning vastgestelde 
versnelde procedure. Dit beroep is niet opschortend.

Art. 36/46. – Wordt gestraft met een geldboete van 
50 tot 10 000 euro, de persoon :

1° die krachtens dit Hoofdstuk of de ter uitvoering 
ervan genomen maatregelen gehouden is beschikbare 
of makkelijk te verkrijgen inlichtingen te verstrekken, 
maar de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt ;

2° die zich verzet tegen de opsporingen en vaststel-
lingen die door de Bank worden verricht krachtens 
artikel 36/33 ;

3° die de krachtens dit Hoofdstuk opgelegde maatre-
gelen niet naleeft.

De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, 
Hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn van 
toepassing op de inbreuken die door dit hoofdstuk 
worden bestraft.

Hoofdstuk IV/4 – Toezicht door de 
Bank in het kader van de wet van 
7 april 2019 tot vaststelling van 
een kader voor de beveiliging van 
netwerk- en informatiesystemen van 
algemeen belang voor de openbare 
veiligheid

Art. 36/47. – Voor de toepassing van de wet van 
7  april  2019 tot vaststelling van een kader voor de 
beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van 
algemeen belang voor de openbare veiligheid wordt 

de Bank aangewezen als sectorale overheid en inspec-
tiedienst voor de aanbieders van de sector financiën, 
met uitzondering van de exploitanten van een han-
delsplatform in de zin van artikel 3, 6°, van de wet van 
21  november  2017 over de infrastructuren voor de 
markten voor financiële instrumenten en houdende 
omzetting van Richtlijn 2014/65/EU.

De artikelen 36/19 en 36/20 zijn van toepassing.

De Sanctiecommissie oordeelt over het opleggen 
van de administratieve geldboetes bedoeld in ar-
tikel  52 van voormelde wet van 7  april  2019. De 
artikelen  36/8  tot 36/12/3  en artikel  36/21  zijn van 
toepassing.

De Bank deelt relevante informatie over incident-
meldingen die zij ontvangt krachtens de wet van 
7 april 2019 zo snel mogelijk met de ECB.

Hoofdstuk V – overgangs- en ophef-
fingsbepalingen – inwerkingtreding

Art. 37. – De meerwaarde gerealiseerd naar aanlei-
ding van de overdrachten van activa in goud voor 
de uitgifte door de Staat van verzamelaars- of her-
denkingsmunten, wordt aan de Staat toegekend ten 
belope van het niet-gebruikte saldo der 2,75 % van 
het gewicht in goud dat op 1  januari 1987 in de 
activa van de Bank voorkomt en dat door de Staat 
mocht worden gebruikt inzonderheid voor de uitgifte 
van zulke munten krachtens artikel 20bis, tweede lid, 
van de wet van 24  augustus 1939 op de Nationale 
Bank van België.

Art. 38. – p.m.



247NBB Verslag 2020 ¡ Bijlage 2 – Corporate governance charter

Bijlage 2   Corporate governance charter 1

1. Inleiding

De Nationale Bank van België, die werd opgericht bij 
de wet van 5 mei 1850 teneinde taken van algemeen 
belang te vervullen, heeft, ondanks haar vorm van 
een naamloze vennootschap, steeds een specifieke 
bestuursstructuur gehad die afwijkt van het gemeen 
recht. Deze specifieke bestuursstructuur, die van meet 
af aan werd gecreëerd om de Bank in staat te stellen 
haar opdrachten van algemeen belang te vervullen, is 
geëvolueerd met de rol en doelstellingen die aan de 
Bank als centrale bank van het land zijn opgedragen.

Vandaag maakt de Bank, als centrale bank van het 
Koninkrijk België, samen met de Europese Centrale 
Bank (ECB) en de centrale banken van de andere 
lidstaten van de Europese Unie, deel uit van het 
Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), opge-
richt krachtens het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (het Verdrag).

Om die reden gelden voor haar in de eerste plaats de 
relevante bepalingen van het Verdrag (titel VIII van het 
derde deel) en het aan dat Verdrag gehechte Protocol 
betreffende de statuten van het ESCB en van de 
ECB en, vervolgens, de wet van 22 februari 1998 tot 
vaststelling van het organiek statuut van de Nationale 
Bank van België (organieke wet) en haar eigen bij 
koninklijk besluit goedgekeurde statuten.

Voor haar gelden de bepalingen betreffende de 
naamloze vennootschappen slechts aanvullend, dat 
wil zeggen voor de aangelegenheden die niet worden 
geregeld door het Verdrag, het aangehechte Protocol, 
de organieke wet en haar statuten en voor zover de 
bepalingen betreffende de naamloze vennootschap-
pen niet strijdig zijn met die hogere normen.

In haar hoedanigheid van centrale bank deelt zij het 
hoofddoel dat het Verdrag het ESCB oplegt, namelijk 
het handhaven van prijsstabiliteit. Zij draagt bij tot de 

uitvoering van de fundamentele taken van het ESCB, 
zijnde het bepalen en ten uitvoer leggen van het mo-
netaire beleid van de Europese Unie, het verrichten van 
de valutamarktoperaties overeenkomstig artikel  219 
van het Verdrag, het aanhouden en het beheren van de 
officiële externe reserves van de lidstaten en het bevor-
deren van de goede werking van de betalingssystemen.

Zij is bovendien belast met zowel het microprudentieel 
financieel toezicht (met betrekking tot de kredietin-
stellingen en de beleggingsondernemingen met het 
statuut van beursvennootschap, de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen, de centrale tegenpar-
tijen, de vereffeningsinstellingen, de met vereffenings-
instellingen gelijkgestelde instellingen, de betalings-
instellingen, de instellingen voor elektronisch geld, 
de centrale effectenbewaarinstellingen, de instellingen 
die ondersteuning verlenen aan centrale effectenbe-
waarinstellingen, de depositobanken en de onderlinge 
borgstellingsmaatschappijen) als het macroprudentieel 
beleid in België. De Bank werd ook aangewezen als de 
nationale afwikkelingsautoriteit. Al deze taken worden 
uitgevoerd in een Europees kader, in het bijzonder 
het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) 
betreffende het prudentieel toezicht op de banken 
en het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme 
(GAM) betreffende haar verantwoordelijkheden op het 
gebied van afwikkeling. Mits deze verenigbaar zijn met 
de taken van het ESCB, is de Bank ook belast met de 
uitvoering van andere opdrachten van algemeen be-
lang, overeenkomstig de voorwaarden bepaald door 
of krachtens de wet.

Het overwicht van haar opdrachten van algemeen 
belang, van bij de oorsprong aanwezig en thans 
verankerd in het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, wordt weerspiegeld in een be-
stuur waarvan de doelstellingen zelf verschillend zijn 

1 Laatste wijzigingen : januari 2021.
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van die van het bestuur van een gemeenrechtelijke 
vennootschap.

In de eerste plaats dient, overeenkomstig het Verdrag, 
de verenigbaarheid van de bepalingen betreffende 
de Bank met die van het Verdrag zelf en de statuten 
van het ESCB te worden gewaarborgd, met inbegrip 
van de vereiste onafhankelijkheid van de Bank en de 
leden van haar bestuursorganen bij de uitoefening 
van de bevoegdheden en het vervullen van de taken 
die hun krachtens het Verdrag en de statuten van het 
ESCB zijn opgedragen, ten aanzien van de instellingen 
en organen van de Europese Unie, de regeringen of 
enige andere instelling.

Vervolgens dient in het bestuur een doorslaggevende 
rol te worden toegekend aan de uitdrukking van de 
belangen van de gehele Belgische samenleving. Dit 
verklaart met name de wijze waarop de leden van 
de organen worden benoemd, de specifieke samen-
stelling en rol van de Regentenraad, de beperkte 
bevoegdheden van de algemene vergadering van 
aandeelhouders, de specifieke bepalingen inzake de 
uitoefening van de controle, met inbegrip van de 
bevoegdheden van de vertegenwoordiger van de mi-
nister van Financiën, en de wijze waarop de Bank 
verslag uitbrengt van de uitvoering van haar taken. 
Het verklaart tevens de bepalingen in verband met 
de financiële aspecten van haar activiteit, die erop 
gericht zijn haar stevige financiële draagkracht te 
verschaffen en de Staat als soevereine Staat het sur-
plus van de seigneuriage-inkomsten toe te kennen, 
na dekking van haar kosten, inclusief de vorming 
van de nodige reserves en de vergoeding van het 
ingebrachte kapitaal.

De bijzondere opdrachten van de Bank en haar spe-
cifieke rol die uniek is in België, hebben de wetgever 
ertoe gebracht in een bijzonder rechtskader en een 
specifiek bestuur voor deze instelling te voorzien.

Dit verklaart dat een aantal bepalingen van de 
Belgische corporate governance code evident niet 
toepasselijk zijn op de Bank.

De Bank is evenwel van oordeel dat de bestuurs-
structuur waaraan zij enerzijds door haar organieke 
wet en haar statuten en anderzijds door de Europese 
regelgeving is onderworpen, even veeleisend, zo niet 
op verschillende punten, zoals inzake het toezicht, 
nog veeleisender is dan de Belgische corporate go-
vernance code.

Gelet op haar hoedanigheid van zowel centrale bank 
als beursgenoteerde vennootschap, beschouwt zij het 
als haar plicht om zich te onderwerpen aan een 
verplichting tot ruime informatieverstrekking en om 
tegenover de gemeenschap verslag uit te brengen 
van haar activiteiten, ook al is de Belgische corporate 
governance code niet op haar afgestemd. Het is in 
die geest dat zij dit corporate governance charter 
heeft opgesteld.

2. Organisatie, bestuur en controle 
van de Bank

2.1 Vergelijking van de 
bevoegdheidsverdeling in de 
Bank en in de gemeenrechtelijke 
naamloze vennootschappen

Uit de onderstaande tabel blijkt het atypische karakter 
van de organisatie van de Bank.

2.2 Voorstelling van de organen en 
andere actoren van de Bank

De organen van de Bank zijn de gouverneur, het 
Directiecomité, de Regentenraad, de Sanctiecommissie 
en het Afwikkelingscollege (cf.  artikel  17 van de or-
ganieke wet).

Andere actoren van de Bank zijn de algemene ver-
gadering, de vertegenwoordiger van de minister van 
Financiën, de bedrijfsrevisor en de Ondernemingsraad.

De organen van de Bank en hun respectieve bevoegd-
heden verschillen fundamenteel van die van de klas-
sieke naamloze vennootschappen (zie tabel).

2.3 Organen van de Bank

2.3.1 Gouverneur

Bevoegdheden

De gouverneur oefent de bevoegdheden uit die hem 
zijn verleend krachtens de statuten van het ESCB, 
de organieke wet, de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de Bank.

Hij staat in voor de leiding van de Bank en haar 
personeel. Hij wordt daarin bijgestaan door de direc-
teurs. Hij zit het Directiecomité voor, waarvan hij de 
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Bevoegdheidsverdeling in de Bank en in de gemeenrechtelijke naamloze vennootschappen

De Bank De gemeenrechtelijke naamloze vennootschappen

Koning Benoeming van de gouverneur

Benoeming van de directeurs  
(op voordracht van de Regentenraad)

Benoeming van de bestuurders

 

Benoeming van de commissarissen 

Kennisneming van het jaarverslag,  
van het verslag van de commissarissen  
en decharge van de commissarissen

Wijziging van de statuten

Algemene  
vergadering

Algemene  
vergadering

Verkiezing van de regenten  
(uit een dubbeltal van kandidaten)

Benoeming van de bedrijfsrevisor  
(op voordracht van de Ondernemingsraad  
en met de goedkeuring van de Raad  
van ministers van de EU, op aanbeveling  
van de Raad van Bestuur van de ECB)

Kennisneming van het jaarverslag 
 

Wijziging van de statuten, voor zover  
niet behorend tot de prerogatieven  
van de Regentenraad

Regentenraad Wijziging van de statuten  
om ze in overeenstemming te brengen  
met de organieke wet en de voor België  
bindende internationale verplichtingen

Bespreking en goedkeuring van de 
jaarrekening

Goedkeuring van het jaarverslag

Verdeling van de winst

Kwijting van de leden van het Directiecomité

Vaststelling van de bezoldiging  
van de leden van het Directiecomité

Goedkeuring van de begroting

 
 
 

Bespreking en goedkeuring van de 
jaarrekening

Verdeling van de winst

Kwijting van de bestuurders

Vaststelling van de bezoldiging  
van de Raad van bestuur

Goedkeuring van de begroting

Vaststelling van het ondernemingsbeleid

Bestuur en beheer

Opstelling van de jaarrekening

Opmaak van het jaarverslag

Facultatieve delegatie van het dagelijkse  
beheer (personen die belast zijn met  
het dagelijkse bestuurder)

Raad  
van  

bestuur

 
Directiecomité Vaststelling van het ondernemingsbeleid

 ¡ als centrale bank

 ¡ als microprudentiële autoriteit

 ¡ als macroprudentiële autoriteit

Bestuur en beheer

Opstelling van de jaarrekening

Opmaak van het jaarverslag

Dagelijks management en beheer

Sanctie
commissie

Oordeelt over het opleggen, door de Bank,  
van de administratieve geldboetes voorzien  
door de wetten die van toepassing zijn  
op de instellingen waarop zij toezicht houdt

Afwikkelings
college

Afwikkelingsautoriteit die gemachtigd is  
om de afwikkelingsinstrumenten toe te  
passen en de afwikkelingsbevoegdheden  
uit te oefenen

Vertegen
woordiger  

van de minister  
van Financiën

Controle op de operaties van de Bank  
(recht om zich te verzetten tegen  
elke maatregel die in strijd is met de wet,  
de statuten of de belangen van de Staat),  
behalve in ESCB‑verband
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beslissingen laat uitvoeren. Hij zit de vergaderingen 
van de Regentenraad voor wanneer deze van gedach-
ten wisselt zoals bepaald in artikel 20.2, eerste lid van 
de organieke wet alsook het Afwikkelingscollege en 
de algemene vergadering. Hij woont de vergaderin-
gen van het remuneratie- en benoemingscomité bij 
met raadgevende stem. Hij oefent rechtstreeks ge-
zag uit over de personeelsleden, ongeacht hun rang 
en functie.

Hij stelt aan de algemene vergadering de jaarrekening 
en het jaarverslag voor die door de Regentenraad zijn 
goedgekeurd. Hij bezorgt aan de voorzitters van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de 
Senaat het jaarverslag zoals bedoeld in artikel 284.3 
van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, alsook een jaarlijks verslag over de 
activiteiten van de Bank inzake prudentieel toezicht. 
Hij kan worden gehoord door de bevoegde com-
missies van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
en de Senaat, op verzoek van die commissies of op 
eigen initiatief.

Hij vertegenwoordigt de Bank in rechte.

Hij doet aan het Directiecomité voorstellen inzake de 
verdeling van de departementen en diensten onder 
de leden, alsook met betrekking tot de vertegen-
woordiging van de Bank in nationale en internationale 
instellingen.

Bovendien heeft hij zitting in de Raad van Bestuur van 
de ECB, die met name de monetaire-beleidsbeslissin-
gen voor het eurogebied neemt.

Benoeming

De gouverneur wordt door de Koning benoemd voor 
een hernieuwbare termijn van vijf jaar. Hij kan slechts 
door de Koning van zijn ambt worden ontheven in-
dien hij op ernstige wijze is tekortgeschoten of niet 
meer voldoet aan de eisen voor de uitoefening van 
zijn ambt. Tegen die beslissing kan een beroep wor-
den ingesteld voor het Hof van Justitie, op initiatief 
van de gouverneur of van de Raad van Bestuur van 
de ECB.

Aldus is de persoonlijke onafhankelijkheid van de 
gouverneur, zowel door de duur van zijn man-
daat als door de beperkingen inzake zijn af-
zetting, gewaarborgd door de Europese en de 
Belgische wetgeving.

2.3.2 Directiecomité

Bevoegdheden

De gouverneur en de directeurs oefenen samen hun 
bevoegdheden uit als leden van het Directiecomité.

Het Directiecomité is immers een collegiaal orgaan, 
belast met het bestuur en het beheer van de Bank, 
overeenkomstig de organieke wet, haar statuten en het 
huishoudelijk reglement, en het bepalen van haar beleid.

De gouverneur en de directeurs oefenen elk gezag uit 
over een of verscheidene departementen en diensten 
van de Bank. Zij laten deze laatste de beslissingen 
uitvoeren die door de organen zijn genomen in het 
kader van hun respectieve bevoegdheden.

Het Directiecomité benoemt en ontslaat de perso-
neelsleden en bepaalt hun wedde.

Het heeft het recht om dadingen en compromissen 
aan te gaan en beschikt over de reglementaire macht 
in de door de wet bepaalde gevallen.

Het bepaalt, in omzendbrieven of aanbevelingen, alle 
maatregelen ter verduidelijking van de toepassing van 
de wettelijke of reglementaire bepalingen waarvan de 
Bank de toepassing controleert. Het verstrekt advies 
aan de verschillende overheden die een wettelijke 
of reglementaire macht uitoefenen voor elk ontwerp 
van wetgevende of reglementaire akte die de toe-
zichtsopdrachten betreft waarmee de Bank belast is 
of zou worden.

Het spreekt zich uit over alle zaken die niet uitdruk-
kelijk door de wet, de statuten of het huishoudelijk 
reglement van de Bank zijn voorbehouden aan een 
ander orgaan.

Het Directiecomité maakt de begroting op en be-
reidt het jaarverslag alsook de jaarrekening voor, 
die ter goedkeuring aan de Regentenraad worden 
voorgelegd.

Het beslist over de plaatsing van het kapitaal, de re-
serves en de afschrijvingsrekeningen, na raadpleging 
van de Regentenraad en onverminderd de door de 
ECB vastgelegde regels.

Het legt het huishoudelijk reglement van de Bank ter 
goedkeuring aan de Regentenraad voor.
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Het Directiecomité van de Bank oefent dus zowel de 
bevoegdheden uit inzake bestuur, beheer en strate-
gisch beleid van de onderneming die in de gemeen-
rechtelijke naamloze vennootschappen ressorteren 
onder de Raad van bestuur, als die van daadwerkelijk 
management.

Het is voor zijn opdracht geen verantwoording ver-
schuldigd tegenover de algemene vergadering, die 
niet bevoegd is om hem kwijting te verlenen, maar 
wel tegenover de Regentenraad aan wie het zijn jaar-
verslag en de jaarrekening voorlegt. De goedkeuring 
van de jaarrekening door de Regentenraad geldt als 
kwijting voor de leden van het Directiecomité.

Samenstelling

Het Directiecomité is samengesteld uit de gouverneur 
en maximaal vijf directeurs. Het bestaat uit evenveel 
Nederlandstalige als Franstalige leden. De leden van 
het Directiecomité moeten Belg zijn.

De directeurs worden door de Koning benoemd, 
op voordracht van de Regentenraad. Met de wijze 
van aanstelling van de directeurs heeft de wetgever 
in 1948 in het bijzonder willen benadrukken dat 
zij een opdracht van algemeen belang vervullen bij 
de Bank.

De directeurs worden benoemd voor een hernieuw-
bare termijn van zes jaar.

De Koning kent de titel van vicegouverneur toe aan 
een van de directeurs. De vicegouverneur vervangt de 
gouverneur indien deze verhinderd is, onverminderd 
artikel 10.2 van de statuten van het ESCB.

Om belangenconflicten te vermijden bepaalt de or-
ganieke wet dat de leden van het Directiecomité, be-
houdens enkele limitatief opgesomde uitzonderingen, 
geen functie mogen uitoefenen in een handelsven-
nootschap of in een vennootschap met handelsvorm, 
evenmin als in een openbare instelling met een be-
drijf van industriële, commerciële of financiële aard. 
Evenmin mogen zij bepaalde politieke mandaten uit-
oefenen (lid van een parlement, een regering of een 
ministerieel kabinet).

De directieleden kunnen slechts door de Koning van 
hun ambt worden ontheven indien zij op ernstige 
wijze zijn tekortgeschoten of niet meer aan de eisen 
voor de uitoefening van hun ambt voldoen.

Op die wijze wordt de persoonlijke onafhankelijk-
heid van de leden van het Directiecomité gewaar-
borgd door de organieke wet, zowel door de duur 
van hun mandaat als door de beperking van de 
afzettingsmogelijkheden.

Werking

De werking van het Directiecomité wordt geregeld 
door de organieke wet, de statuten en het huishou-
delijk reglement.

Het Directiecomité vergadert telkens als de omstan-
digheden dit vereisen en minstens eenmaal per week. 
In spoedeisende gevallen vastgesteld door de gouver-
neur kan het, behalve voor de vaststelling van regle-
menten, beslissen langs schriftelijke procedure of via 
een vocaal telecommunicatiesysteem.

Indien een lid van het Directiecomité, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke 
aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een 
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het 
Directiecomité, deelt hij of zij dit mee aan de andere 
leden alvorens het comité een besluit neemt. Hij of 
zij neemt niet deel aan de beraadslaging van het 
Directiecomité over deze verrichtingen of beslissin-
gen, noch aan de stemming in dat verband. Zijn of 
haar verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden 
betreffende voornoemd strijdig belang, worden op-
genomen in de notulen van de vergadering. In de 
notulen omschrijft het Directiecomité de aard van de 
bedoelde beslissing of verrichting, de verantwoording 
van het genomen besluit en de vermogensrechtelijke 
gevolgen ervan voor de Bank. Deze notulen worden 
opgenomen in het jaarverslag.

Het betrokken lid van het Directiecomité brengt ook 
de bedrijfsrevisor van het strijdig belang op de hoogte. 
Het verslag van de bedrijfsrevisor dient een afzonder-
lijke omschrijving te bevatten van de vermogensrech-
telijke gevolgen voor de Bank van de besluiten van 
het Directiecomité ten aanzien waarvan een strijdig 
belang in de zin van het vorige lid bestaat.

2.3.3 Regentenraad

Bevoegdheden

De Regentenraad wisselt van gedachten over de 
algemene kwesties met betrekking tot de Bank, het 
monetaire beleid en de economische toestand van 
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het land en van de Europese Unie, het toezichts-
beleid op elke sector die onder het toezicht van de 
Bank staat, de Belgische, Europese en internationale 
ontwikkelingen op het gebied van het toezicht, en 
in het algemeen elke ontwikkeling betreffende het 
financieel stelsel dat onder toezicht van de Bank 
staat, zonder daartoe over enige bevoegdheid te 
beschikken om tussen te komen op het operationele 
vlak of kennis te nemen van individuele dossiers. 
Hij neemt iedere maand kennis van de toestand van 
de instelling.

Hij is bevoegd voor het vastleggen van de boekhoud-
regels voor alle aspecten van de jaarrekening die niet 
voortvloeien uit bepalingen in de organieke wet, 
noch verplicht zijn voor de opstelling van de gecon-
solideerde balans van het Eurosysteem. Hij keurt de 
uitgavenbegroting alsook de jaarrekening goed. Hij is 
bevoegd om, in alle onafhankelijkheid, te beslissen 
over het reserverings- en dividendbeleid van de Bank. 
Hij regelt definitief de winstverdeling die door het 
Directiecomité wordt voorgesteld en waakt erover dat 
daarbij de financiële belangen van de Bank, van haar 
aandeelhouders en van de Staat als soevereine Staat 
op een evenwichtige wijze aan bod komen.

Hij keurt het jaarverslag goed.

Hij wijzigt de statuten teneinde deze in overeenstem-
ming te brengen met de organieke wet en met de 
voor België bindende internationale verplichtingen.

Hij stelt, op voorstel van het Directiecomité, het huis-
houdelijk reglement vast dat de basisregels bevat 
inzake de werking van de organen en betreffen-
de de organisatie van de departementen, diensten 
en vestigingen, alsook de deontologische code die 
de leden van het Directiecomité en het personeel 
moeten naleven.

Hij benoemt de secretaris en de schatbewaarder en 
stelt hen af.

De Regentenraad is bevoegd om het remuneratie-
beleid te bepalen en de remuneraties vast te leggen 
van de leden van het Directiecomité, inclusief de 
gouverneur, en van de Regentenraad. Nadere infor-
matie met betrekking tot het remuneratiebeleid en 
de remuneraties wordt jaarlijks verstrekt in het remu-
neratieverslag dat een onderdeel uitmaakt van de ver-
klaring inzake deugdelijk bestuur die is opgenomen in 
het jaarverslag.

De Regentenraad oefent dus bepaalde bevoegdhe-
den uit die in de gemeenrechtelijke vennootschappen 
toebehoren aan de Raad van bestuur, en andere die 
behoren tot de algemene vergadering van aandeel-
houders. Het is een zeer specifiek orgaan dat een 
duaal element in de bestuursstructuur van de Bank 
brengt. De Regentenraad, die overwegend is sa-
mengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders, speelt 
een sleutelrol inzake benoeming van de directeurs, 
bezoldiging en toezicht, en dit gezien de frequen-
tie van zijn vergaderingen op een permanentere 
wijze dan de gespecialiseerde comités van de gewone 
vennootschappen.

Wat de begroting betreft, wordt de Regentenraad 
bijgestaan door het Auditcomité dat de bevoegd-
heid heeft de begroting van de Bank te onderzoeken 
alvorens deze ter goedkeuring aan de Regentenraad 
wordt voorgelegd.

Het Auditcomité is opgericht binnen de Regentenraad 
en bestaat uit drie regenten die door de Regentenraad 
worden aangewezen. De voorzitter van het 
Auditcomité wordt door de Regentenraad aangewe-
zen. Het Auditcomité oefent de in artikel 21bis van de 
organieke wet bedoelde raadgevende bevoegdheden 
uit (die nader worden omschreven in het reglement 
van het Auditcomité) en ziet toe op de voorbereiding 
en de uitvoering van de begroting van de Bank. In 
het reglement van het Auditcomité worden de be-
voegdheden, de samenstelling en de werking van dat 
comité uitvoeriger omschreven.

In de uitoefening van zijn bevoegdheden op het 
vlak van remuneraties en benoemingen wordt de 
Regentenraad bijgestaan door het Remuneratie- 
en benoemingscomité dat bestaat uit drie door de 
Regentenraad aangewezen regenten. De gouverneur 
woont de vergaderingen van het comité bij met 
raadgevende stem. De bevoegdheden, samenstel-
ling en werking van dit comité worden nader be-
paald in het reglement van het Remuneratie- en 
benoemingscomité.

Samenstelling

De Regentenraad is samengesteld uit de gouverneur, 
de directeurs en veertien regenten. Hij telt evenveel 
Nederlandstalige als Franstalige regenten.

Ten minste een derde van de leden van de Regentenraad 
heeft een ander geslacht dan de overige leden.
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De regenten worden door de algemene vergade-
ring verkozen voor een hernieuwbare termijn van 
drie jaar, op basis van aanbevelingslijsten van twee 
kandidaten. Twee regenten worden gekozen op 
voordracht van de meest vooraanstaande werkne-
mersorganisaties, drie op voordracht van de meest 
vooraanstaande organisaties van de nijverheid en de 
handel, van de landbouw en van de middenstand 
en negen regenten op voordracht van de minister 
van Financiën.

De procedure voor de benoeming van de regenten is 
op een bijzondere wijze geregeld. Bij de voorbereiding 
van de wet van 28 juli 1948 tot wijziging van de or-
ganieke wet en tot reorganisatie van de Bank, heeft 
de wetgever ernaar gestreefd, door de wijze waarop 
de directeurs en regenten worden benoemd, zowel 
de volstrekte onafhankelijkheid van de Bank ten aan-
zien van de individuele belangen als de technische 
bekwaamheid van de kandidaten te waarborgen. 
De procedure inzake de voordracht van de regenten 
is zodanig opgevat dat een billijke vertegenwoordi-
ging van de sociaaleconomische belangen van België 
is gewaarborgd.

Teneinde belangenconflicten te vermijden, bepaalt 
de organieke wet dat de regenten geen lid mogen 
zijn van de bestuurs-, beheers- of toezichtsorganen 
van een instelling onderworpen aan het toezicht van 
de Bank, van een Belgische of in België gevestigde 
instelling onderworpen aan het toezicht van de ECB 
of van een aan het toezicht van de ECB onderworpen 
dochteronderneming van één van deze instellingen, 
en in zulke instelling geen leidinggevende functie 
mogen uitoefenen, evenmin als sommige politieke 
functies (lid van een parlement, een regering of een 
ministerieel kabinet).

De regenten kunnen uit hun ambt worden ontzet 
door de algemene vergadering van aandeelhouders 
die beslist bij meerderheid van drie vierde van de 
stemmen van de aanwezige aandeelhouders die min-
stens drie vijfde van de aandelen bezitten.

Een van de regenten wordt door de Koning aangewe-
zen als voorzitter van de Regentenraad. De voorzitter 
van de Regentenraad is onafhankelijk in de zin van 
artikel 7:87, lid 1 van het Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen, van de andere taalrol dan de 
gouverneur en van een ander geslacht dan dat van 
de gouverneur. De voorzitter van de Regentenraad 
zit de vergaderingen van de Regentenraad voor, 

behalve wanneer deze van gedachten wisselt over de 
algemene kwesties zoals bedoeld in artikel 20.2 van 
de organieke wet. Die gedachtewisselingen worden 
voorgezeten door de gouverneur.

Werking

De werking van de Regentenraad wordt geregeld 
door de organieke wet, de statuten en het huishou-
delijk reglement.

De Regentenraad vergadert ten minste twintig keer 
per jaar en neemt zijn beslissingen bij meerderheid 
van stemmen. In spoedeisende gevallen vastgesteld 
door de gouverneur kan de Regentenraad beslis-
sen langs schriftelijke procedure of via een vocaal 
telecommunicatiesysteem.

Indien een lid van de Regentenraad, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke 
aard heeft dat strijdig is met een beslissing die tot de 
bevoegdheid behoort van de Regentenraad, deelt hij 
of zij dit mee aan de andere leden alvorens de raad 
een besluit neemt. Hij of zij neemt niet deel aan de 
beraadslaging en de stemming dienaangaande. In het 
bijzonder nemen de gouverneur en de directeurs niet 
deel aan de beraadslaging en de stemming omtrent 
de goedkeuring van de jaarrekening.

2.3.4 Sanctiecommissie

Bevoegdheden

De Sanctiecommissie oordeelt over het opleggen, 
door de Bank, van de administratieve geldboetes 
voorzien door de wetten die van toepassing zijn op 
de instellingen waarop de Bank toeziet. De proce-
dureregels voor het opleggen van administratieve 
geldboetes worden nader bepaald door de orga-
nieke wet.

Samenstelling

De Sanctiecommissie bestaat uit zes leden, aangeduid 
door de Koning :

1° één staatsraad of erestaatsraad, aangeduid op 
voordracht van de eerste voorzitter van de Raad van 
State ;

2° één raadsheer bij het Hof van Cassatie of één 
ereraadsheer bij het Hof van Cassatie, aangeduid 
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op voordracht van de eerste voorzitter van het Hof 
van Cassatie ;

3° twee magistraten die geen raadsheren zijn bij 
het Hof van Cassatie noch bij het hof van beroep 
te Brussel ;

4° twee andere leden.

De voorzitter wordt door de leden gekozen uit de 
onder 1°, 2° en 3° vermelde personen.

Tijdens de drie jaar die aan hun benoeming vooraf-
gaan, mogen de leden van de Sanctiecommissie geen 
deel hebben uitgemaakt, noch van het Directiecomité 
van de Bank, noch van het Afwikkelingscollege van de 
Bank, noch van het personeel van de Bank.

In de loop van hun mandaat mogen de leden noch 
enige functie of mandaat uitoefenen in een aan het 
toezicht van de Bank onderworpen instelling of in 
een beroepsvereniging die de aan het toezicht van 
de Bank onderworpen instellingen vertegenwoordigt, 
noch diensten verstrekken ten gunste van een be-
roepsvereniging die de aan het toezicht van de Bank 
onderworpen instellingen vertegenwoordigt.

Evenmin mogen zij bepaalde politieke mandaten uit-
oefenen (lid van een parlement, een regering of een 
ministerieel kabinet).

Het mandaat van de leden van de Sanctiecommissie 
heeft een duur van zes jaar en is hernieuwbaar. 
De  leden kunnen slechts door de Koning van hun 
ambt worden ontheven indien zij niet meer aan de 
eisen voor de uitoefening van hun ambt voldoen of 
op ernstige wijze zijn tekortgeschoten.

Werking

De werking van de Sanctiecommissie wordt geregeld 
door de organieke wet, de statuten en het huishou-
delijk reglement dat ze heeft vastgesteld.

De Sanctiecommissie komt bijeen telkens wanneer de 
voorzitter het noodzakelijk acht. Beslissingen worden 
bij meerderheid van stemmen genomen.

De leden van de Sanctiecommissie kunnen niet be-
raadslagen in een aangelegenheid waarin ze een per-
soonlijk belang hebben dat hun oordeel zou kunnen 
beïnvloeden.

2.3.5 Afwikkelingscollege

Bevoegdheden

Het Afwikkelingscollege is het bevoegde orgaan 
voor de taken van de afwikkelingsautoriteit, die 
gemachtigd is de afwikkelingsinstrumenten toe 
te passen en de afwikkelingsbevoegdheden uit 
te oefenen overeenkomstig de wetgeving betref-
fende het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen.

Samenstelling

Het Afwikkelingscollege bestaat uit de volgende 
personen :

1° de gouverneur ;

2° de vicegouverneur ;

3° de directeur die verantwoordelijk is voor het de-
partement belast met het prudentieel toezicht op de 
banken en de beursvennootschappen ;

4° de directeur die verantwoordelijk is voor het de-
partement belast met het prudentieel beleid en de 
financiële stabiliteit ;

5° de directeur die door de Bank is aangewe-
zen als verantwoordelijke voor de afwikkeling van 
kredietinstellingen ;

6° de voorzitter van het directiecomité van de 
Federale Overheidsdienst Financiën ;

7° de leidende ambtenaar van het Afwikkelingsfonds ;

8° vier leden die door de Koning worden aangewezen 
bij een in Ministerraad overlegd besluit, en die worden 
benoemd op grond van hun specifieke competenties op 
bancair gebied en op het vlak van financiële analyse ; en

9° een magistraat die door de Koning wordt 
aangewezen.

De voorzitter van de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten woont de vergaderingen van 
het Afwikkelingscollege met raadgevende stem bij.

De personen bedoeld in 8° en 9° worden benoemd 
voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Zij 



255NBB Verslag 2020 ¡ Bijlage 2 – Corporate governance charter

kunnen maar van hun functies worden ontheven 
door de autoriteiten die hen benoemd hebben, indien 
zij niet langer voldoen aan de voorwaarden voor de 
uitoefening van hun functies of indien zij een zware 
fout hebben begaan.

De leden van het Afwikkelingscollege mogen be-
paalde politieke functies niet uitoefenen (lid van een 
parlement, een regering of een ministerieel kabinet).

Werking

De werking van het Afwikkelingscollege wordt ge-
regeld door de organieke wet, het koninklijk besluit 
van 22 februari 2015 en zijn huishoudelijk reglement.

Behalve bij verhindering houdt het Afwikkelingscollege 
minstens vier maal per jaar zitting en telkens als de 
omstandigheden het vereisen of drie van zijn le-
den het vragen. Beslissingen worden bij meerderheid 
van stemmen genomen. In spoedeisende gevallen 
die worden vastgesteld door de voorzitter van het 
Afwikkelingscollege, kan het Afwikkelingscollege be-
slissen langs schriftelijke procedure of via een vocaal 
telecommunicatiesysteem.

In geval van belangenconflict, onthoudt het betrok-
ken lid zich van deelname aan de beraadslagingen 
en de stemming aangaande het desbetreffende 
agendapunt.

2.4 Andere actoren van de Bank

2.4.1 Algemene vergadering

Bevoegdheden

De gewone algemene vergadering krijgt kennis van 
het jaarverslag van het afgelopen boekjaar en verkiest 
de regenten voor de vacant geworden mandaten, 
overeenkomstig de bepalingen van de organieke wet. 
Zij benoemt de bedrijfsrevisor. Zij wijzigt de statuten 
in de gevallen waarin deze bevoegdheid niet aan de 
Regentenraad is toegewezen.

De algemene vergadering beraadslaagt over de in de 
oproepingsbrieven vermelde zaken en over die welke 
haar worden voorgelegd door de Regentenraad.

De organieke wet verleent de algemene vergadering, 
waarvan de bevoegdheden zijn beperkt, niet de hoe-
danigheid van een orgaan.

Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit de 
aandeelhouders die de wettelijke formaliteiten om te 
worden toegelaten tot de algemene vergadering van 
een genoteerde vennootschap hebben vervuld.

De algemene vergadering vertegenwoordigt de alge-
meenheid van de aandeelhouders.

Werking

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de 
gouverneur. De gewone algemene vergadering wordt 
gehouden op de derde maandag van de maand mei 
en indien deze dag op een feestdag valt, op de eerst-
volgende bankwerkdag. Een buitengewone algemene 
vergadering kan worden opgeroepen telkens als de 
Regentenraad dit nodig acht. Zij moet worden bij-
eengeroepen wanneer het aantal regenten beneden 
de volstrekte meerderheid is gedaald of wanneer de 
bijeenroeping wordt aangevraagd door aandeelhou-
ders die een tiende van het maatschappelijk kapitaal 
vertegenwoordigen.

Voor de opening van de vergadering tekenen de aan-
deelhouders de aanwezigheidslijst.

De twee aanwezige aandeelhouders die eigenaar zijn van 
het grootste aantal aandelen en die bovendien geen deel 
uitmaken van het bestuur van de Bank en dit mandaat 
aanvaarden, worden aangewezen tot stemopnemers.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elk besluit wordt bij volstrekte meerderheid van stem-
men genomen. Bij staking van stemmen wordt het 
voorstel verworpen. Er wordt gestemd hetzij op elek-
tronische wijze, hetzij bij naamafroeping, hetzij bij 
handopsteking, hetzij door middel van stembiljetten. 
De benoemingen en de afstellingen geschieden bij 
geheime stemming.

De rechtmatig genomen beslissingen zijn bindend 
voor alle aandeelhouders.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die 
worden ondertekend door de stemopnemers, de voor-
zitter en de overige leden van het bureau. De notulen 
worden gepubliceerd op de website van de Bank. 
De  afschriften en uittreksels die aan derden worden 
gestuurd, worden door de secretaris ondertekend.
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2.4.2 Vertegenwoordiger van de 
minister van Financiën

Behalve voor de taken en de verrichtingen die onder 
de bevoegdheid van het ESCB vallen, de taken inzake 
prudentieel toezicht en de taken van de Bank in 
het kader van de bijdrage tot de stabiliteit van het 
financieel stelsel, houdt de vertegenwoordiger van de 
minister van Financiën toezicht op de verrichtingen 
van de Bank en schorst en brengt hij elke beslissing 
die met de wet, met de statuten en met de belangen 
van het Rijk strijdig zou zijn, ter kennis van de minister 
van Financiën. Indien de minister van Financiën bin-
nen acht dagen niet over de schorsing heeft beslist, 
mag de beslissing worden uitgevoerd.

De vertegenwoordiger van de minister van Financiën 
woont van rechtswege de vergaderingen van de 
Regentenraad, van het Auditcomité en van het 
Remuneratie- en benoemingscomité bij. Hij heeft er 
een raadgevende stem.

Hij woont de algemene vergaderingen bij wanneer hij 
dit gepast acht.

Hij brengt over zijn opdracht ieder jaar verslag uit aan 
de minister van Financiën.

Via zijn vertegenwoordiger oefent de minister van 
Financiën aldus namens de soevereine Staat controle 
uit op de werking van de Bank op het vlak van haar 
opdrachten van nationaal belang.

De wedde van de vertegenwoordiger van de minister 
van Financiën wordt vastgesteld door die minister, in 
overleg met het bestuur van de Bank, en wordt door 
deze laatste gedragen.

2.4.3 Bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor oefent de bij artikel  27.1 van het 
protocol betreffende de statuten van het ESCB en 
van de ECB bepaalde toezichthoudende bevoegdheid 
uit en brengt erover verslag uit aan de Regentenraad. 
Hij certificeert de jaarrekening. Hij verricht boven-
dien certificatieopdrachten ten aanzien van de revisor 
van de ECB.

Hij brengt ieder jaar in de Ondernemingsraad verslag 
uit over de jaarrekening en het jaarverslag. Hij beves-
tigt dat de door het Directiecomité verstrekte informa-
tie juist en volledig is. Hij analyseert en verduidelijkt 

inzonderheid ten behoeve van de door de werkne-
mers verkozen leden van de Ondernemingsraad de 
economische en financiële informatie die ter beschik-
king van deze Raad werd gesteld, in het licht van de 
impact ervan op de financiële structuur en de evalu-
atie van de financiële situatie van de Bank.

De bedrijfsrevisor wordt aangesteld op grond van 
een procedure in overeenstemming met de wetge-
ving op de overheidsopdrachten waaraan de Bank 
onderworpen is. Hij wordt vervolgens benoemd door 
de algemene vergadering, op voordracht van de 
Ondernemingsraad. Hij moet worden erkend door de 
Raad van ministers van de Europese Unie, op aanbe-
veling van de ECB.

2.4.4 Ondernemingsraad

Krachtens de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven heeft de Bank een 
Ondernemingsraad. Dit is een paritair overlegorgaan 
samengesteld uit vertegen woordigers van de werk-
gever en vertegenwoordigers van het personeel, die 
om de vier jaar worden verkozen.

De Ondernemingsraad heeft als belangrijkste op-
dracht advies uit te brengen en alle voorstellen of be-
zwaren te formuleren met betrekking tot iedere maat-
regel die de werkorganisatie, de arbeidsvoorwaarden 
en de rentabiliteit van de onderneming zou kunnen 
wijzigen. Het Directiecomité stelt overeenkomstig de 
wet specifieke economische en financiële informatie 
te zijner beschikking.

2.5 Mechanismen voor controle 
van de activiteiten

De activiteiten en de verrichtingen van de Bank zijn 
onderworpen aan een reeks controlemechanismen, 
van controles op operationeel niveau tot externe 
controles. Ze staan ervoor garant dat de activiteiten 
en de verrichtingen naar behoren worden uitgevoerd 
met inachtneming van de vastgelegde doelstellingen 
en met bijzondere aandacht voor veiligheid en een 
kostenbesparend inzetten van middelen.

De controleverplichtingen waaraan de Bank in haar 
hoedanigheid van centrale bank van het land en als 
onderdeel van het ESCB is onderworpen, zijn van een 
andere aard en reiken verder dan die aanbevolen door 
de Belgische corporate governance code voor de ge-
meenrechtelijke naamloze vennootschappen.
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Het Directiecomité is uit het oogpunt van het algeme-
ne bedrijfsbeheer verantwoordelijk voor de uitwerking 
en de adequaatheid van de interne controlestructuur.

Deze interne controlestructuur berust op het concept 
van de drie verdedigingslijnen.

De departementen en de autonome diensten dragen 
de verantwoordelijkheid in   eerste  lijn voor de effici-
ente werking van het interne controlesysteem. Dat 
houdt in dat ze :

	¡ de risico’s van hun entiteiten identificeren, evalue-
ren, controleren en beperken ;

	¡ adequate mechanismen instellen voor interne con-
trole en beheer, met het oog op de beheersing van 
de risico’s van hun entiteiten, binnen de door het 
Directiecomité vastgelegde risicotolerantiegrenzen ;

	¡ erop toezien dat de doelstellingen, de beleidslijnen 
en de interne controle in hun entiteiten worden 
nageleefd.

De verantwoordelijkheid voor de efficiënte werking van 
het interne controlesysteem berust in   tweede  lijn bij 
de daartoe aangewezen leden van het Directiecomité :

	¡ voor wat de financiële risico’s betreft is de di-
recteur-schatbewaarder verantwoordelijk voor de 
dienst Middle Office, die belast is met het identifi-
ceren, de evaluatie, het beheer en de rapportering 
van de risico’s die voortvloeien uit de activiteiten 
van de Bank op het vlak van portefeuillebeheer. 
Deze dienst brengt, via de directeur-schatbewaar-
der, maandelijks en driemaandelijks verslag uit aan 
het Directiecomité.

	¡ voor wat de niet-financiële risico’s betreft, is het 
daartoe aangeduide lid van het Directiecomité 
verantwoordelijk voor het Operational Risk 
Management (ORM), het Business Continuity 
Management (BCM), de compliance functie, de 
 information security en de tweedelijnsaspecten van 
de fysische beveiliging en van de biljettenactiviteit.

De dienst Interne audit draagt in   derde  lijn de ver-
antwoordelijkheid voor de efficiënte werking van het 
interne controlesysteem.

Gesteund op de hoogste graad van organisatorische 
onafhankelijkheid en objectiviteit, heeft de dienst 

Interne audit als opdracht het Directiecomité aan-
vullende zekerheid te verstrekken over de doeltref-
fendheid van de governance, het risicobeheer en de 
interne controle van de Bank, onder meer wat de ver-
wezenlijking van de doelstellingen inzake beheer en 
controle van de risico’s door de eerste en de tweede 
verdedigingslijn betreft.

Om zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de depar-
tementen en diensten te waarborgen, ressorteert de 
dienst Interne audit rechtstreeks onder de gouverneur 
en draagt hij geen directe operationele verantwoorde-
lijkheid. Hij brengt verslag uit aan het Directiecomité 
en aan het Auditcomité.

De chef van de dienst Interne audit is lid van het 
Internal Auditors Committee (lAC) van het ESCB. 
De dienst Interne audit volgt de methodologie, doel-
stellingen, verantwoordelijkheden en rapporterings-
kanalen die binnen het ESCB zijn vastgelegd, on-
der andere in het Eurosysteem/ESCB Audit Charter, 
dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
van de ECB. Een intern Auditcharter, dat op voor-
stel van het Auditcomité werd goedgekeurd door 
het Directiecomité en de Regentenraad, beschrijft 
de rol van de auditfunctie, haar verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden voor de uitoefening van haar 
opdrachten.

Bepaalde controlefuncties worden uitgeoefend door 
specifieke administratieve eenheden (bijvoorbeeld 
het beheer van de toegang tot de informaticasyste-
men), terwijl structurele belangenconflicten worden 
opgelost door de betrokken activiteiten te scheiden 
(systeem van Chinese  walls). Zo wordt bijvoorbeeld 
het beheer van en het toezicht (oversight) op de be-
talingssystemen uitgeoefend door twee verschillende 
departementen.

Het auditcomité ziet toe op de voorbereiding en de 
uitvoering van de begroting. Ieder jaar brengt zijn 
voorzitter hieromtrent verslag uit in de Regentenraad 
en beantwoordt er de gestelde vragen.

Het auditcomité is, in een raadgevende rol, belast met 
de monitoring van de doeltreffendheid van de syste-
men voor interne controle en risicobeheer en van de 
interne audit van de Bank.

Daartoe onderzoekt het auditcomité periodiek, vol-
gens een plan dat het opstelt, de systemen voor 
interne controle en risicobeheer die werden opgezet 
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door de departementen en diensten. Het verzekert 
zich ervan dat de voornaamste risico’s, met inbegrip 
van de risico’s die verband houden met de naleving 
van bestaande wetgeving en reglementering, behoor-
lijk worden geïdentificeerd, beheerd en ter kennis ge-
bracht van het auditcomité en van het Directiecomité. 
Het auditcomité kijkt tevens de verklaringen na inzake 
interne controle en risicobeheer die in het jaarverslag 
worden opgenomen.

Het auditcomité beoordeelt de doeltreffendheid 
van de interne audit. Het onderzoekt het charter 
van de interne audit en gaat na of diens midde-
len en knowhow aangepast zijn aan de aard, de 
omvang en de complexiteit van de Bank. Het for-
muleert zo nodig aanbevelingen daarover aan het 
Directiecomité. Voorafgaand aan de goedkeuring 
door het Directiecomité kijkt het auditcomité het 
werkprogramma van de interne audit na, rekening 
houdend met de complementariteit van de bedrijfs-
revisor. Het auditcomité ontvangt de periodieke ver-
slagen van de interne audit. Het gaat na in welke 
mate de departementen en diensten tegemoetkomen 
aan de bevindingen en aanbevelingen van de interne 
audit. Op verzoek van het Directiecomité verstrekt 
het auditcomité advies betreffende het profiel van het 
hoofd van de interne audit.

Het auditcomité beoordeelt tevens de relevantie en 
het consequent karakter van de boekhoudregels die 
de Regentenraad vaststelt.

De Regentenraad keurt de jaarrekening goed, de 
jaarlijkse begroting, de boekhoudkundige regels die 
hij ter beoordeling voorlegt aan het auditcomité en de 
voorschriften met betrekking tot de interne organisa-
tie van de Bank. Hij hoort het auditcomité alvorens te 
beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening en 
kan het auditcomité verzoeken specifieke vragen in 
dit verband te onderzoeken en hem daarover verslag 
uit te brengen.

De Bank is daarenboven aan verschillende externe 
controles onderworpen.

De eerste controle wordt uitgeoefend door de be-
drijfsrevisor. Deze controleert en certificeert de reke-
ningen van de Bank.

Behalve wat de opdrachten en verrichtingen betreft 
die ressorteren onder het ESCB, de taken inzake 
prudentieel toezicht en de taken van de Bank in 

het kader van de bijdrage tot de stabiliteit van het 
financieel stelsel, ziet de vertegenwoordiger van de 
minister van Financiën toe op de verrichtingen van 
de Bank voor rekening van die minister. Deze heeft 
immers het recht om die verrichtingen te controleren 
en zich te verzetten tegen elke beslissing die strijdig 
zou zijn met de wet, de statuten of de belangen van 
de Staat.

Voorts kan de gouverneur worden gehoord door 
de bevoegde commissies van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en de Senaat, op verzoek 
van die commissies of op eigen initiatief.

Tot slot handelt de Bank, krachtens de statuten van 
het ESCB en de ECB, in overeenstemming met de 
beleidslijnen en instructies van de ECB. De Raad van 
Bestuur neemt de noodzakelijke maatregelen voor 
de naleving van de beleidslijnen en instructies van de 
ECB en eist dat alle nodige gegevens aan hem zouden 
worden bezorgd.

2.6 Gedragsregels

Een deontologische code legt de leden van het 
Directiecomité en de personeelsleden van de Bank 
strenge gedragsregels op.

De leden van het Directiecomité leven de hoogste 
normen inzake beroepsethiek na.

De leden van de organen van de Bank en haar 
personeelsleden zijn gebonden aan een strikte ge-
heimhoudingsplicht, overeenkomstig artikel  35 van 
de organieke wet. Ze zijn ook onderworpen aan de 
wettelijke bepalingen inzake misbruik van voorkennis 
en marktmanipulatie.

De leden van de Regentenraad –  te weten de direc-
tieleden en de regenten – zijn wettelijk verplicht om 
jaarlijks een lijst van hun mandaten, ambten en beroe-
pen in te dienen bij het Rekenhof. Daarnaast zijn ze 
ertoe gehouden om jaarlijks een vermogensaangifte 
te doen, tenzij er zich tijdens het afgelopen jaar geen 
benoemingen, stopzettingen of hernieuwingen heb-
ben voorgedaan met betrekking tot mandaten, amb-
ten en beroepen waarvoor ze aangifteplichtig zijn.

De deontologische code van de Bank voorziet, voor 
de leden van het Directiecomité en de personeelsle-
den, in regels inzake het bezit van en transacties in 
aandelen van de Bank en in aandelen of deelbewijzen 
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uitgegeven door bepaalde ondernemingen die on-
derworpen zijn aan het toezicht van de Bank of van 
de ECB, alsook in regels inzake dringende opvragin-
gen met betrekking tot bepaalde ondernemingen 
die onder toezicht van de Bank of van de ECB staan. 
De  voorzitter van de Sanctiecommissie en de daar-
toe bevoegde directeur oefenen de controle uit op 
de naleving van deze bepalingen, respectievelijk ten 
aanzien van de leden van het Directiecomité en ten 
aanzien van de personeelsleden.

De regenten onthouden zich van transacties, voor 
eigen rekening of voor rekening van een derde par-
tij, betreffende aandelen van de Bank of financiële 
instrumenten die verband houden met deze aande-
len gedurende de jaarlijkse sperperiode van dertig 
kalenderdagen voorafgaand aan de bekendmaking 
van de jaarrekening. Buiten deze vaste sperperiode 
gaan zij behoedzaam te werk bij het verhandelen van 
aandelen van de Bank en in ieder geval onthouden 
zij zich te allen tijde van speculatieve transacties met 
betrekking tot dit aandeel. Bovendien respecteren zij 
de sperperiodes die ad hoc worden afgekondigd door 
het Directiecomité.

2.7 De secretaris en de schatbewaarder

De secretaris stelt de notulen en de verslagen van de 
zittingen van het Directiecomité en de Regentenraad 
op. Hij stelt de notulen op van de algemene verga-
dering van aandeelhouders en laat ze ondertekenen 
door de voorzitter van de algemene vergadering, de 
stemopnemers en de overige leden van het bureau. 
Hij verklaart kopieën voor eensluidend met het origi-
neel. Hij ziet toe op de aanpassingen van het huishou-
delijk reglement van de Bank.

Binnen de interne controlestructuur van de Bank vol-
gens het model van de drie verdedigingslijnen is de 
schatbewaarder in tweede lijn verantwoordelijk voor 
het beheer van alle financiële risico’s.

3. Aandeelhouderschap

3.1 Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van de Bank bedraagt 
tien miljoen euro en is vertegenwoordigd door vier-
honderdduizend aandelen zonder nominale waarde, 
waarvan tweehonderdduizend aandelen, nomina-
tief en onoverdraagbaar, in handen van de Staat. 

Tweehonderdduizend aandelen, nominatief, aan 
toonder of gedematerialiseerd, zijn verdeeld onder 
het publiek en staan genoteerd op Euronext Brussels.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig afgelost.

Met uitzondering van de aandelen die aan de Staat 
toebehoren, mogen deze kosteloos worden omgezet 
in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aan-
delen, naar goeddunken van de eigenaar.

De eigendom van de aandelen op naam wordt vastge-
steld door de inschrijving in het register van aandelen 
op naam van de Bank. De nominatieve aandeel-
houder ontvangt een attest dat geen overdraagbare 
titel vormt. Gedematerialiseerde aandelen worden 
vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op 
naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende 
rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling, de NV 
Euroclear Belgium.

3.2 Aandeelhoudersstructuur

Sedert 1948 bezit de Belgische Staat, krachtens de 
organieke wet, tweehonderdduizend aandelen van de 
Bank, of 50 % van de totale stemrechten.

De Bank heeft geen kennis van andere deelnemingen 
die 5 % of meer van de stemrechten bedragen.

3.3 Dividenden

De vaststelling van de dividenden wordt geregeld 
door de organieke wet. Een eerste dividend ten belo-
pe van 6 % van het kapitaal wordt gegarandeerd met 
alle reserves. Het tweede dividend wordt vastgesteld 
op 50 % van de netto-opbrengst van de portefeuille 
die de Bank aanhoudt als tegenpost voor haar totale 
reserves. Het tweede dividend wordt gegarandeerd 
met de beschikbare reserve, tenzij het peil van de 
reserves daardoor te laag zou worden.

Gezien de bijzondere aard van de Bank en haar 
taken van algemeen belang, met inbegrip van de 
handhaving van prijsstabiliteit als hoofddoel, staat 
het dividend grotendeels los van de winst en, in 
voorkomend geval, het verlies. De aandeelhouder 
wordt aldus beschermd tegen de volatiliteit van de 
resultaten van de Bank die afhankelijk zijn van het 
monetair beleid van het Eurosysteem en van exogene 
factoren zoals de vraag naar bankbiljetten of het 
wisselkoersverloop.
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4. Communicatie met de 
aandeelhouders en het publiek

4.1 Principes

In haar hoedanigheid van centrale bank van het 
land, vervult de Bank specifieke taken van algemeen 
belang, waarvoor zij verantwoording moet afleggen 
tegenover de democratische instellingen en het pu-
bliek in het algemeen, en niet enkel tegenover haar 
aandeelhouders of werknemers.

4.2 Verslagen

De Bank publiceert jaarlijks een verslag dat het publiek 
uitgebreide informatie verstrekt over de recente eco-
nomische en financiële ontwikkelingen in binnen- en 
buitenland. In de samenvatting die door de gouver-
neur namens de Regentenraad wordt voorgesteld, 
wordt de nadruk gelegd op de belangrijkste gebeur-
tenissen van het afgelopen jaar ; het bevat de belang-
rijkste boodschappen van de Bank op het gebied van 
economisch beleid.

De Bank publiceert jaarlijks ook een verslag over de 
activiteiten van de Bank inzake prudentieel toezicht, 
alsook een ondernemingsverslag dat aan de aan-
deelhouders en het publiek de jaarrekening en het 
jaarverslag van het afgelopen boekjaar voorstelt en 
uitleg verschaft over de organisatie en het bestuur 
van de Bank.

Deze verslagen worden in syllabusvorm ter beschik-
king gesteld van de aandeelhouders en het publiek. 
Bovendien worden zij gepubliceerd op de website van 
de Bank, waarop alle verslagen staan die sinds 1998 
zijn verschenen.

De Bank is niet onderworpen aan de regelgeving 
betreffende de opmaak en de verspreiding van perio-
dieke informatie.

4.3 Relaties met het Parlement

Krachtens de organieke wet en de statuten kan 
de gouverneur worden gehoord door de bevoeg-
de  commissies van de Kamer van Volks vertegen-
woordigers en de Senaat, op verzoek van die 
commissies of op eigen initiatief. Hij zendt aan de 
voorzitters van de Kamer en de Senaat het jaar-
lijks verslag over de activiteiten van de Bank inzake 
prudentieel toezicht.

4.4 Algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering van de Bank biedt 
een forum waarop aandeelhouders en de directie van 
de Bank elkaar ontmoeten. Het Directiecomité stelt 
er jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag van het 
afgelopen boekjaar voor.

4.5 Website

De Bank stelt op haar website voortdurend een grote 
hoeveelheid regelmatig geactualiseerde informatie 
over haar activiteiten en haar werking ter beschikking 
van het publiek en de aandeelhouders.

Het huishoudelijk reglement, het reglement van het 
auditcomité en het reglement van het remuneratie- 
en benoemingscomité zijn beschikbaar op de website 
van de Bank.

5. Vertegenwoordiging van de Bank 
en ondertekening van de akten

5.1 Vertegenwoordiging van de Bank

De gouverneur vertegenwoordigt de Bank in rechte.

De gouverneur en het Directiecomité mogen, uitdruk-
kelijk of stilzwijgend, een bijzondere volmacht verle-
nen om de Bank te vertegenwoordigen.

5.2 Ondertekening van de akten

Al de akten die bindend zijn voor de Bank mogen, 
zonder dat zij enige macht tegenover derden moe-
ten rechtvaardigen, worden ondertekend hetzij door 
de gouverneur, of, indien hij verhinderd is, door de 
vicegouverneur, hetzij door een meerderheid van 
de leden van het Directiecomité, hetzij door een 
directeur samen met de secretaris. Zij mogen tevens 
worden ondertekend door één of twee personen 
die gemachtigd zijn hetzij door de gouverneur, het-
zij door een meerderheid van de leden van het 
Directiecomité, hetzij door een directeur samen met 
de secretaris.

De akten van dagelijks bestuur mogen bovendien 
worden ondertekend hetzij door de vicegouverneur 
of een directeur, hetzij door de secretaris of de schat-
bewaarder, hetzij door één of twee hiervoor door het 
Directiecomité gemachtigde personeelsleden.
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