
- 1 - 
 

 
Nationale Bank van België - Organieke wet 

 

WET VAN 22 FEBRUARI 1998 TOT VASTSTELLING VAN HET ORGANIEK STATUUT VAN DE 
NATIONALE BANK VAN BELGIË 

(OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN 31 DECEMBER 2013) 

____________________ 

Art. 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 Gemeenschap. 

Daarenboven gelden voor de Bank deze wet, haar eigen statuten en, aanvullend, de bepalingen betreffende 
de naamloze vennootschappen1. 

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 ervan 
wordt vastgesteld. 

Art. 4. - Het maatschappelijk kapitaal van de Bank, dat tien miljoen euro bedraagt, is vertegenwoordigd 
door vierhonderdduizend aandelen, waarvan tweehonderdduizend aandelen die nominatief en 
onoverdraagbaar zijn, door de Belgische Staat zijn ingetekend en tweehonderdduizend aandelen op 
naam, aan toonder of gedematerialiseerd.  Het maatschappelijk kapitaal is volledig afgelost. 

De aandelen aan toonder, die reeds zijn uitgegeven en ingeschreven op een effectenrekening op 
1 januari 2008, worden op die datum omgezet in gedematerialiseerde aandelen. De andere aandelen aan 
toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, 
automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen. 

De aandelen, behoudens die welke aan de Staat toebehoren, 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 : 

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

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

2. De Bank schikt zich naar de algemene grondslagen 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 nadere regels vastgesteld door de ECB, mag de Bank 
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 metalentransacties verrichten; 

5° transacties verrichten met het oog op het beleggen en het financiële beheer van haar tegoeden in 
vreemde 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 
instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, 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 hebben gesteld, ambtshalve, zonder voorafgaande 
gerechtelijke beslissing, overgaan tot de tegeldemaking van de effecten waarop haar voorrecht slaat, 
niettegenstaande het eventuele faillissement van de schuldenaar 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 toegerekend 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 aanvaardt, 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 bijzondere 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 
aanvaarden op schuldvorderingen die in aanmerking komen voor inpandneming door de Nationale Bank 
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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 zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake 
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 zakelijke zekerheden met betrekking tot dezelfde 
schuldvorderingen, ongeacht of de voormelde zekerheden al dan niet aan de schuldenaar van de 
verpande schuldvorderingen 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; 

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 
insolventieprocedure 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)  schuldvergelijking die kan leiden tot het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van aan de Nationale Bank 
van België verpande schuldvorderingen is ondanks alle daarmee strijdige bepalingen, in geen geval 
toegelaten; 

d)  artikel 8 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse 
fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten 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 hypotheekwet, zijn niet van toepassing. 

Art. 8. - De Bank waakt over de goede werking van de verrekenings- en betalingssystemen en ze vergewist 
zich van hun doelmatigheid en deugdelijkheid. 

Ze mag met dit doel alle verrichtingen doen en faciliteiten ter beschikking stellen. 

Ze gaat over tot de toepassing van de verordeningen vastgelegd door de ECB ter verzekering van 
doelmatige en deugdelijke verrekenings- en betalingssystemen binnen de Europese Gemeenschap en met 
andere landen. 

Art. 9. - Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden 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 ontvangt 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.  De Staat waarborgt de bank tevens de terugbetaling van 
ieder krediet verleend in het kader van haar bijdrage tot de stabiliteit van het financiële stelsel, alsook tegen 
elk verlies veroorzaakt door alle in dit verband noodzakelijke verrichtingen. 

Art. 9bis. - In het kader vastgesteld door artikel 105(2) van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap en door de artikelen 30 en 31 van het Protocol betreffende de statuten van het Europees 
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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 
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 Gemeenschap 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 
wisselbeleid 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. - De Bank draagt bij tot de stabiliteit van het financiële stelsel.  De Bank geniet, voor alle 
beslissingen en verrichtingen die in het kader van haar bijdrage tot de stabiliteit van het financiële stelsel 
worden genomen, van dezelfde graad van onafhankelijkheid als vastgesteld in artikel 108 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. 

De Bank mag daarenboven belast worden met de inzameling van statistische gegevens of met de 
internationale 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. 

§ 2. In de toezichtsaangelegenheden waarvoor zij 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 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 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 reglement heeft vastgesteld. 

§ 3. De Bank oefent haar toezichtsopdracht uitsluitend 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 toezichtsopdracht 
van de Bank, behalve in geval van bedrog of zware fout. 

§ 4. De werkingskosten van de Bank die betrekking 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. 

De Bank kan de administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen belasten met de inning 
van de onbetaalde vergoedingen. 
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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 opdrachten die niet behoren tot het ESCB, waarmede ze is belast 
of voor dewelke zij het initiatief neemt, toevertrouwen 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 artikel 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, het 
College van Censoren en de Sanctiecommissie. 

Art. 18. - 

1. De gouverneur staat in voor de leiding van de Bank; hij zit het Directiecomité en de Regentenraad voor. 

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

Art. 19. - 

1. Het Directiecomité bevat, benevens de gouverneur die hem voorzit, ten minste vijf directeurs en ten 
hoogste zeven, waarvan er één de titel van vice-gouverneur draagt die de Koning hem toekent. Het 
Directiecomité bestaat uit evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, de gouverneur eventueel 
uitgezonderd. 

2. Het Comité bestuurt en beheert de Bank en  bepaalt 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 toepassing controleert. 

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

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

6. Het verstrekt advies aan de verschillende overheden die een wettelijke of reglementaire macht 
uitoefenen voor elk ontwerp van wetgevende of reglementaire akte die de toezichtsopdrachten betreft 
waarmee de Bank belast is of zou worden. 

7. In spoedeisende gevallen vastgesteld door de gouverneur, 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 tien regenten. Hij telt evenveel 
Nederlandstalige als Franstalige regenten. 
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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 Gemeenschap, 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 kennis van de toestand van de instelling. 

 Hij stelt, op voorstel van het Directiecomité, het huishoudelijk 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. Opgeheven. 

Art. 21. -  

1. Het College van Censoren bestaat uit tien leden. Het telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige 
leden. Minstens één lid van het College van Censoren is onafhankelijk in de zin van artikel 526ter van 
het Wetboek van Vennootschappen. 

2. Het College van Censoren ziet toe op de voorbereiding en de uitvoering van de begroting. Het is het 
auditcomité van de Bank en oefent in die hoedanigheid de bevoegdheden bedoeld in artikel 21bis uit. 

3. De censoren ontvangen een vergoeding waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de Regentenraad. 

Art. 21bis. -  

1.  Onverminderd de wettelijke opdrachten van de organen van de Bank, en onverminderd de 
uitoefening van de taken en verrichtingen die van het ESCB afhangen en het toezicht daarop door de 
bedrijfsrevisor, heeft het auditcomité minstens de volgende taken: 

a) monitoring van het financiële verslaggevings-proces; 

b) monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer, en 
van de interne audit van de Bank; 

c) monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en 
aanbevelingen geformuleerd door de bedrijfsrevisor; 

d) beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid 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 betreffende 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 
bedrijfsrevisor uitgebracht op voorstel van het auditcomité. Dit voorstel van het auditcomité wordt ter 
informatie aan de ondernemingsraad meegedeeld. Het auditcomité 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; 
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b) meldt jaarlijks alle voor de Bank verrichte bijkomende diensten aan het auditcomité; 

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

5.  Het huishoudelijk reglement bepaalt nader de werkingsregels van het auditcomité.  

Art. 22. -  

1. Behalve voor de taken en verrichtingen die van het ESCB afhangen, heeft de Minister van Financiën, 
langs zijn vertegenwoordiger 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 en van het College van Censoren bij. Behalve voor de taken en verrichtingen die van het 
ESCB afhangen, 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 ontheven 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 statuten 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 
mandaat is hernieuwbaar.  Twee regenten worden gekozen op de voordracht van de meest 
vooraanstaande werknemersorganisaties.  Drie regenten worden gekozen op de voordracht van de 
meest vooraanstaande organisaties van de nijverheid en de handel, van de landbouw en van de 
middenstand.  Vijf regenten worden gekozen op de voordracht van de Minister van Financiën.  De 
nadere regels voor de voordracht der kandidaten voor deze mandaten worden door de Koning 
vastgesteld, nadat de Ministerraad erover heeft beraadslaagd. 

4. De censoren worden, voor een termijn van drie jaar, verkozen door de algemene vergadering der 
aandeelhouders.  Zij worden gekozen onder de op het stuk van controle speciaal bevoegde 
vooraanstaande personen.  Hun mandaat is hernieuwbaar. 

Art. 24. - De regenten krijgen presentiegeld en, zo nodig, een vergoeding voor verplaatsingskosten. Het 
bedrag van deze vergoedingen wordt door de Regentenraad bepaald. 

Art. 25. - De leden van de Wetgevende Kamers, van het Europees Parlement, van de Gemeenschaps- en 
Gewestparlementen, de personen met de hoedanigheid van minister of staatssecretaris of van lid van een 
Gemeenschaps- of Gewestregering en de kabinetsleden 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, regent of censor niet waarnemen. Deze laatste functies nemen 
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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 handelsvennootschap 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 opgericht overeenkomstig akkoorden die België heeft 
onderschreven; 

2. in het Rentenfonds, 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 
verbodsbepalingen 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 krachtens artikelen 8, 12 of 12bis. 

De Regentenraad stelt de voorwaarden vast met betrekking 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 
beëindiging van het mandaat, indien hij vaststelt dat de beoogde activiteit geen significante invloed heeft 
op de onafhankelijkheid van de betrokken persoon. 

§ 2.  De regenten en de meerderheid van de censoren mogen geen lid zijn van de bestuurs-, beheers- of 
toezichtsorganen van een instelling onderworpen aan het toezicht van de Bank krachtens artikelen 8, of 
12bis, 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 
controlemaatregelen 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, van de Regentenraad en van het College van 
Censoren zullen ophouden 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 artikel vernoemde mandaten in functie blijven boven de 
leeftijd van 70 jaar. 

Art. 28. - De gouverneur zendt aan de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat 
het jaarverslag toe bedoeld in artikel 109 B (3) van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, alsook een jaarlijks verslag over de activiteiten van de Bank inzake prudentieel toezicht.  De 
gouverneur kan door de bevoegde commissies van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de 
Senaat worden gehoord op verzoek van die commissies of op zijn eigen initiatief. 
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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 reservebestanddelen wordt geboekt op een bijzondere onbeschikbare 
reserverekening.  Zij is vrijgesteld van alle belasting.  Ingeval evenwel sommige externe 
reservebestanddelen worden gearbitrageerd tegen goud, wordt het verschil tussen de aanschafprijs van dat 
goud en de gemiddelde verkrijgingsprijs van de bestaande 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 meerwaarde, 
wordt aan de Staat toegekend. 

De externe reservebestanddelen, verworven ten gevolge 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 vorenstaande alinea’s opgenomen bepalingen worden 
vastgesteld 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 maatschappelijk kapitaal; 

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

Bij het verstrijken van het emissierecht2 van de Bank, valt een vijfde van het reservefonds de Staat 
prioriteitshalve ten deel.  De overige vier vijfden worden onder al de aandeelhouders verdeeld. 

Art. 32. - De jaarlijkse winsten worden op de volgende 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 aandeelhouders een tweede dividend toegekend, vastgesteld 
door de Regentenraad, ten belope van minimaal 50% van de netto-opbrengst van de activa die de 
tegenpost 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 vastgesteld 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 
ondernemingen en de besluiten genomen ter uitvoering ervan zijn van toepassing op de Bank met 
uitzondering van de besluiten genomen ter uitvoering van de artikelen 4, zesde lid, en 9, § 2. 

                                                   
2  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). 
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Art. 34. - De Bank en haar vestigingen leven de wettelijke bepalingen over het taalgebruik in bestuurszaken 
na. 

Art. 35. - Behalve wanneer zij worden opgeroepen om in strafzaken te getuigen, zijn de Bank en de leden 
en gewezen leden van haar organen en van haar personeel 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. 

Het eerste lid doet geen afbreuk aan de mededeling van vertrouwelijke gegevens aan derden in de bij en 
krachtens de wet bepaalde gevallen. 

De Bank, de leden van haar organen en haar personeelsleden worden vrijgesteld 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 
voorziet.  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 
personeelsleden, van specifieke, al dan niet restrictievere, wettelijke bepalingen, met betrekking tot het 
beroepsgeheim, met name wanneer de Bank wordt belast met de inzameling van statistische informatie of 
met het prudentieel toezicht. 

Art. 36. - De Regentenraad wijzigt de statuten teneinde 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 
drievierde meerderheid van de stemmen verbonden aan het totaal van de op de algemene vergadering van 
de aandeelhouders aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. 

Voor de statutenwijzigingen is de goedkeuring 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 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten; 

2°  "financieel instrument": een instrument als gedefinieerd in artikel 2, 1° van de wet van 2 augustus 
2002; 

3°  "kredietinstelling": een instelling als bedoeld in de titels II tot IV van de wet van 22 maart 1993 op het 
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen; 

[4°  "instelling voor elektronisch geld" : een instelling als bedoeld in artikel 4, 31°, 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 betalingssystemen;]  

4° vervangen bij artikel 116, a), van de wet van 27 november 2012 - BS 30 november 2012 

5°  "beleggingsonderneming met het statuut van beursvennootschap": een beleggingsonderneming als 
bedoeld in boek II van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, die een vergunning heeft als beursvennootschap of beleggingsdiensten 
mag verlenen die, indien zij door een Belgische beleggingsonderneming zouden worden verleend, 
een vergunning als beursvennootschap zouden vereisen; 
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6°  "verzekeringsonderneming": een onderneming als bedoeld in de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen; 

7°  "herverzekeringsonderneming" : een onderneming als bedoeld in de wet van 16 februari 2009 op het 
herverzekeringsbedrijf; 

8°  "maatschappij voor onderlinge borgstelling" : een maatschappij als bedoeld in artikel 57 van de 
programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap; 

9°  "betalingsinstelling" : een instelling als bedoeld in 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 
betalingssystemen]; 

9° gewijzigd bij artikel 116, b), van de wet van 27 november 2012 - BS 30 november 2012 

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 verkoopintenties 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 zodanige 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 herkomst 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 de Richtlijn 2004/39/EG is verleend; 

13° "verrekeningsinstelling": een instelling die de omzetting in een nettoschuldvordering verzekert door 
schuldvernieuwing of door verrekening van wederzijdse vorderingen die het gevolg zijn van 
verrichtingen op financiële instrumenten of termijnverrichtingen op deviezen; 

14° "vereffeningsinstelling" : een instelling die de vereffening verzekert van orders van overdracht van 
financiële instrumenten, van rechten met betrekking tot deze financiële instrumenten of van 
termijnverrichtingen op deviezen, met of zonder afwikkeling in contanten; 

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 elke lidstaat met toepassing van artikel 
48 van de Richtlijn 2004/39/EG aanwijst, tenzij in de Richtlijn anders is gespecificeerd; 

17° "Richtlijn 2004/39/EG": de Richtlijn 2004/39/EG van 21 april 2004 van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG 
en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en 
houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad; 

18° "CSRSFI": het Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële instellingen; 

[19° "instelling voor bedrijfspensioenvoorziening" : een instelling als bedoeld in artikel 2, 1° van de wet 
van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.]  

19°: TOEKOMSTIG RECHT. Inwerkingtreding te bepalen door de Koning 
(artikel 351, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 maart 2011 - BS 9 maart 2011) 

[19° “Europese Bankautoriteit”: de Europese Bankautoriteit opgericht bij Verordening nr. 1093/2010 van 
het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot 
intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie; 
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20° “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 oprichting van een Europese toezichthoudende 
autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 
716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie; 

21° “Europese Autoriteit voor effecten en markten”: de Europese Autoriteit voor effecten en markten 
opgericht bij Verordening 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 
2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten 
en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van 
de Commissie.] 

19°, 20° en 21° ingevoegd bij artikel 31 van het koninklijk besluit van 12 november 2013 - 
BS 19 november 2013 

Art. 36/2.  - De Bank heeft als opdracht, overeenkomstig artikel 12bis, de bepalingen van onderhavig 
hoofdstuk en de bijzondere wetten die het toezicht op de financiële instellingen regelen, het prudentieel 
toezicht uit te oefenen op de kredietinstellingen, [...]1 de beleggingsondernemingen met het statuut van 
beursvennootschap, de verzekeringsondernemingen, de herverzekeringsondernemingen, [de instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening,]2 de maatschappijen voor onderlinge borgstelling, de 
verrekeningsinstellingen, de vereffeningsinstellingen, de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen[, de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld]1. 

1 eerste lid gewijzigd bij artikel 117 van de wet van 27 november 2012 - BS 30 november 2012 
2 TOEKOMSTIG RECHT. Inwerkingtreding te bepalen door de Koning  

(artikel 351, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 maart 2011 - BS 9 maart 2011) 

In afwijking van het vorige 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 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, evenals op hun verrichtingen, onder de 
bevoegdheid van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 

[Bij de uitoefening van haar taken houdt de Bank in de hoedanigheid van bevoegde prudentiële autoriteit 
rekening met de convergentie van de toezichtinstrumenten 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; 

 b) zich te houden aan de richtsnoeren, aanbevelingen, normen en andere door de Europese 
Bankautoriteit vastgestelde 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 gevolgen in overweging die haar besluiten, met name in 
noodsituaties, kunnen hebben voor de stabiliteit van het financiële stelsel van alle andere betrokken 
lidstaten, uitgaande van de op het desbetreffende tijdstip beschikbare informatie.]  

derde, vierde en vijfde lid ingevoegd bij artikel 25 van de wet van 28 juli 2011 - BS 31 augustus 2011 

Art. 36/3. -  

§ 1. Zonder afbreuk te doen aan artikel 36/2, heeft de Bank tevens als opdracht, overeenkomstig 
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 opvolging en de beoordeling van de strategische 
ontwikkelingen en het risicoprofiel van de systeemrelevante financiële instellingen; 
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2°  de federale regering en het federale parlement te adviseren over de maatregelen die noodzakelijk of 
nuttig 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 
organen 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 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 onderbouwt, verzetten tegen deze beslissingen indien zij meent dat deze in strijd 
zouden zijn met een gezond en voorzichtig beleid van de systeemrelevante financiële 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 beslissingen verstaan die een zeker belang hebben, en die 
betrekking 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 systeemrelevante financiële instelling een onaangepast 
risicoprofiel heeft of wanneer het beleid van de instelling 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 bezorgt 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 
modaliteiten van deze verslaggeving. 

§ 5. De niet-naleving van de bepalingen van dit artikel kan aanleiding geven tot het opleggen van 
administratieve geldboetes, dwangsommen en/of strafsancties die voorzien zijn in deze wet en de 
bijzondere wetten die van toepassing zijn op de betrokken financiële instellingen. 

§ 6. De FSMA verstrekt de Bank de informatie waarover 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 
mechanismen die door een instelling die onder haar prudentieel 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 misdrijf 
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. 
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§ 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 gewijzigd door één of meerdere andere latere 
verrichtingen waaruit blijkt dat de in het akkoord beoogde verrichtingen 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 voorwaarden waarvan het akkoord afhankelijk is 
gesteld. 

§ 3. Op advies van de Bank bepaalt de Koning de regels voor de toepassing van dit artikel. 

Art. 36/6. - De Bank maakt een website en werkt deze bij. Die website bevat alle reglementen, 
handelingen en beslissingen die moeten worden bekendgemaakt in het kader van haar wettelijke 
opdrachten krachtens artikel 12bis, alsook alle andere gegevens waarvan de Bank de verspreiding 
aangewezen acht in het belang van diezelfde opdrachten. 

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

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 
controleert, mogen bij deurwaardersexploot geschieden of via elk ander door de Koning bepaald procedé. 

Afdeling 2 - Sanctiecommissie 

Art. 36/8. -  

§ 1. De Sanctiecommissie oordeelt over het opleggen, door de Bank, van de administratieve geldboetes 
en dwangsommen voorzien door de wetten die van toepassing zijn op de instellingen waarop zij toeziet.  

§ 2. 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 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 voorafgaan, mogen de leden van de Sanctiecommissie 
geen deel hebben uitgemaakt,  noch van het Directiecomité 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 
beroepsvereniging 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. 
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. 
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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 beraadslagen in een aangelegenheid waarin ze een 
persoonlijk 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 toegekend 
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 reglement en haar deontologische regels vast. 

Afdeling 3 - Procedureregels voor het opleggen van administratieve geldboetes en dwangsommen 

Art. 36/9. -  

§ 1. Indien de Bank, bij de uitoefening van haar wettelijke opdrachten krachtens artikel 12bis, vaststelt dat 
er ernstige aanwijzingen zijn voor het bestaan van een praktijk die aanleiding kan geven tot het opleggen 
van een administratieve geldboete of een dwangsom, of indien zij ingevolge een klacht van een dergelijke 
praktijk in kennis wordt gesteld, beslist 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 
uitoefening van zijn opdracht als auditeur is hij volstrekt onafhankelijk. 

Voor de uitoefening van zijn opdracht kan de auditeur 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 daartoe aangeduide personeelsleden. 

§ 2. Na afloop van het onderzoek en nadat de betrokken 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.  

De bedragen die in het kader van minnelijke schikkingen moeten worden betaald, worden ten voordele 
van de Schatkist geïnd door de administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen. 

§ 4. Indien het Directiecomité beslist de Sanctiecommissie te vatten, stuurt het een kennisgeving van de 
grieven, samen met het onderzoeksverslag, aan de betrokken personen en aan de voorzitter van de 
Sanctiecommissie.  Indien het Directiecomité van oordeel is dat de grieven aanleiding kunnen geven tot 
het opleggen van een dwangsom, dan maakt het daarvan uitdrukkelijk melding. 

§ 5. Indien één van de grieven een strafrechtelijke 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 strafvordering in te stellen voor de feiten waarop de 
kennisgeving van de grieven betrekking heeft, stelt hij de Bank daarvan onverwijld in kennis. De 
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procureur des Konings kan aan de Bank, ambtshalve of op verzoek van deze laatste, een kopie bezorgen 
van alle procedurestukken met betrekking tot de feiten die zijn overgemaakt. 

Tegen de beslissingen van het Directiecomité genomen 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 opmerkingen met betrekking tot de grieven voor te leggen aan de voorzitter 
van de Sanctiecommissie. Indien de kennisgeving door het Directiecomité vermeldt dat de grieven 
aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een dwangsom, wordt deze termijn verkort tot acht 
kalenderdagen. In bijzondere omstandigheden kan de voorzitter van de Sanctiecommissie deze termijnen 
verlengen. 

§ 2. De betrokken personen kunnen bij de Sanctiecommissie een kopie van de dossierstukken verkrijgen. 
Ze kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat naar hun keuze. 

Zij kunnen tevens vragen een lid van de Sanctiecommissie te wraken indien zij twijfels hebben over zijn 
onafhankelijkheid of onpartijdigheid. De Sanctiecommissie beslist over dit verzoek bij gemotiveerde 
beslissing. 

§ 3.  De Sanctiecommissie kan, na een procedure op tegenspraak en na overleg met de auditeur, een 
administratieve geldboete of dwangsommen opleggen aan de betrokken personen. De Sanctiecommissie 
beslist bij gemotiveerde beslissing. Er kunnen geen sancties worden 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 vertegenwoordigd door de persoon van zijn 
keuze en laat het zijn opmerkingen horen. 

§ 4. Het bedrag van de geldboete of van de dwangsommen wordt vastgesteld in functie van de ernst van 
de gepleegde inbreuken, en moet 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 rechtsmiddelen, de bevoegde instanties om er kennis van 
te nemen, alsook de vorm en termijnen die moeten worden geëerbiedigd; zo niet, gaat de 
verjaringstermijn voor het instellen van beroep niet in. 

§ 6. De Sanctiecommissie maakt haar beslissingen nominatief bekend op de website van de Bank, tenzij 
deze bekendmaking de financiële stabiliteit dreigt te verstoren of een onevenredig nadeel dreigt te 
berokkenen aan de betrokken personen of aan de instellingen waartoe ze behoren. In dat geval wordt de 
beslissing niet-nominatief bekendgemaakt op de website van de Bank. Indien een beroep is ingesteld 
tegen de sanctiebeslissing, wordt zij niet-nominatief bekendgemaakt in afwachting van de uitslag van de 
gerechtelijke procedures. 

De beslissingen van de Sanctiecommissie worden medegedeeld aan het Directiecomité vóór hun 
bekendmaking. 

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

Afdeling 4. - Beroepsgeheim, uitwisseling van informatie en samenwerking met andere 
autoriteiten 

Art. 36/13. - Onverminderd artikel 35, eerste lid, mag de Bank vertrouwelijke informatie meedelen:  

1°  ingeval de mededeling van dergelijke informatie wordt voorgeschreven of toegestaan door of 
krachtens deze wet of de wetten die de aan de Bank toevertrouwde opdrachten regelen; 
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2°  voor de aangifte van strafrechtelijke misdrijven bij de gerechtelijke autoriteiten; 

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

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

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

Art. 36/14. -  

§ 1. In afwijking van artikel 35 mag de Bank tevens vertrouwelijke informatie meedelen: 

[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 samenhangende 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 lidstaten waar aan entiteiten van een groep met kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen vergunning is verleend of significante bijkantoren zijn gevestigd in de zin 
van artikel 49, §§ 5bis en 5ter, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen of in de zin van artikel 95, §§ 5bis en 5ter, van de wet van 6 april 1995 inzake het 
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, 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 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, beleggingsdiensten en 
verzekeringsmaatschappijen;] 

1° vervangen bij artikel 26 van de wet van 28 juli 2011 - BS 31 augustus 2011 

2°  binnen de grenzen van de Europese richtlijnen, aan de bevoegde autoriteiten van de Europese Unie 
en van andere Lidstaten van de Europese Economische Ruimte die één of meerdere bevoegdheden 
uitoefenen die vergelijkbaar zijn met die als bedoeld in de artikelen 36/2 en 36/3; 

3°  met inachtneming van de Europese richtlijnen, aan de bevoegde autoriteiten van derde Staten die 
één of meerdere bevoegdheden uitoefenen die vergelijkbaar zijn met die als bedoeld in de artikelen 
36/2 en 36/3 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 deposito- of beleggersbeschermingsregeling beheren; 

6°  aan de instellingen voor verrekening of vereffening van financiële instrumenten die gemachtigd zijn 
om verrekenings- of vereffeningsdiensten te verstrekken voor transacties in financiële instrumenten 
verricht op een Belgische georganiseerde markt, als de Bank van oordeel is dat de mededeling van 
de betrokken informatie noodzakelijk is om de regelmatige werking van deze instellingen te vrijwaren 
voor tekortkomingen, zelfs potentiële, van marktdeelnemers op de betrokken markt; 
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7°  binnen de grenzen van de Europese richtlijnen, 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 procedures, aan de autoriteiten en gerechtelijke 
mandatarissen die betrokken zijn bij procedures van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of bij 
analoge collectieve procedures betreffende instellingen die onder het toezicht van de Bank staan, 
met uitzondering 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 
controle 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 de autoriteiten en instanties 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 de Europese richtlijnen, aan de verslaggevers en de personeelsleden van de 
Dienst voor de mededinging die belast zijn met het onderzoek, als bedoeld in de wet van 10 juni 2006 
tot bescherming van de economische mededinging; 

13° binnen de grenzen van de Europese richtlijnen, aan de erkenningsraad voor effectenmakelaars als 
bedoeld in artikel 21 van de wet van 2 augustus 2002; 

14° binnen de grenzen van de Europese richtlijnen, aan de administratie van de Thesaurie, krachtens de 
wettelijke en reglementaire bepalingen die zijn genomen voor de tenuitvoerlegging van de 
maatregelen die gelden inzake financiële embargo's; 

15° binnen de grenzen van de Europese richtlijnen, aan de van de instellingen onafhankelijke actuarissen 
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 het Fonds voor Arbeidsongevallen; 

[17° aan ambtenaren aangesteld door de minister bevoegd voor Economische Zaken, die, in het kader 
van hun opdracht bedoeld in artikel 72 van de wet van 10 december 2009, bevoegd zijn om 
inbreuken gepleegd op de bepalingen van de artikelen 58/1, 58/2 en 58/3 van dezelfde wet op te 
sporen en vast te stellen.] 

17° ingevoegd bij artikel 118 van de wet van 27 november 2012 - BS 30 november 2012 

§ 2. De Bank mag enkel vertrouwelijke informatie overeenkomstig § 1 meedelen op voorwaarde dat de 
autoriteiten of instellingen die er de geadresseerden van zijn, die informatie gebruiken voor de uitvoering 
van hun opdrachten, en dat zij, wat die informatie betreft, aan een gelijkwaardig beroepsgeheim 
gebonden zijn als bedoeld in artikel 35. Bovendien mag de informatie die afkomstig is van een autoriteit 
van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte enkel met de uitdrukkelijke instemming 
van die autoriteit worden doorgegeven in de gevallen als bedoeld in 7°, 9°, 10°, 12°, en 16° van § 1 
alsook aan de autoriteiten of organismen van derde Staten in de gevallen als bedoeld in 4°, 6° en 10° van 
§ 1, en, in voorkomend geval, enkel voor de doeleinden waarmee die autoriteit heeft ingestemd. 

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

Art. 36/15. - Artikel 35 is van toepassing op de erkende 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. 
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Het eerste lid en artikel 78 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der 
Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, zijn niet van 
toepassing op de mededeling van informatie aan de Bank die is voorgeschreven of toegestaan door de 
wettelijke of reglementaire bepalingen die de opdrachten van de Bank regelen. 

Art. 36/16. -  

§ 1. Onverminderd de artikelen 35 en 36/13 tot 36/15 en de bepalingen in bijzondere 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. 

§ 2. Onverminderd de verplichtingen die voor België voortvloeien uit het recht van de Europese Unie, kan 
de Bank, op basis van wederkerigheid, met de bevoegde autoriteiten waarvan sprake in § 1, 
overeenkomsten sluiten teneinde vast te stellen hoe deze samenwerking wordt opgevat, met inbegrip van 
de wijze waarop de controletaken desgevallend worden 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. De Bank kan in de gevallen bepaald in Europese Richtlijnen situaties verwijzen naar respectievelijk 
de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen of de 
Europese Autoriteit voor effecten en markten.] 

§ 3 ingevoegd bij artikel 32 van het koninklijk besluit van 12 november 2013 - BS 19 november 2013 

Art. 36/17. -  

§ 1. Onverminderd de relevante bepalingen 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, 22) van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende markten voor financiële instrumenten, en in artikel 4, 4) van Richtlijn 2006/48/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van kredietinstellingen, teneinde de uit de voornoemde Richtlijn 2004/39/EG 
voortvloeiende verplichtingen na te leven: 

1°  Telkens wanneer dat noodzakelijk is voor het vervullen van hun taken, werkt de Bank samen met de 
andere bevoegde autoriteiten, en maakt daarbij gebruik van de bevoegdheden die haar zijn verleend, 
hetzij krachtens de voornoemde Richtlijnen, hetzij ingevolge de nationale wetgeving. De Bank 
beschikt hiertoe inzonderheid over de bevoegdheden die haar bij deze wet zijn toegekend. De Bank 
verleent bijstand aan de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten. Zij wisselt met de andere 
bevoegde autoriteiten inzonderheid informatie uit en werkt met hen samen bij onderzoeks- of 
toezichtsactiviteiten, inclusief voor een inspectie ter plaatse, ook al houden de aldus onderzochte of 
geverifieerde praktijken geen schending van Belgische regelgeving in. 

2°  De Bank verstrekt onmiddellijk alle informatie die voor de in het 1° genoemde doeleinden 
noodzakelijk is. Daartoe neemt de Bank, naast de passende organisatorische maatregelen voor een 
vlotte samenwerking als bedoeld in het 1°, onverwijld de nodige maatregelen om de gevraagde 
informatie te verzamelen.  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 

 -  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 samenwerking wordt uitgewisseld, valt onder het bij artikel 35 
opgelegde beroepsgeheim. Indien de Bank informatie verstrekt in het kader van de samenwerking, 
kan zij aangeven dat die informatie alleen mag worden doorgegeven met haar uitdrukkelijke 
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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 ervan overtuigd is dat er op het grondgebied van een andere lidstaat handelingen 
worden of zijn uitgevoerd die strijdig zijn met de bepalingen van de voornoemde Richtlijnen, dan wel 
dat bepaalde handelingen van invloed zijn op financiële instrumenten die verhandeld worden op een 
gereglementeerde markt in een andere lidstaat, geeft zij hiervan zo specifiek mogelijk kennis aan de 
bevoegde autoriteit van de andere lidstaat, alsook 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 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 toezicht 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. 

§ 2 gewijzigd bij artikel 33 van het koninklijk besluit van 12 november 2013 - BS 19 november 2013 

§ 3. Wat de in § 1 bedoelde bevoegdheden betreft, mag de Bank, onverminderd de op haar rustende 
verplichtingen in gerechtelijke procedures van strafrechtelijke aard, de informatie die zij van een 
bevoegde autoriteit of van de FSMA ontvangt enkel gebruiken om toezicht uit te oefenen op de naleving 
van de voorwaarden voor de toegang tot de werkzaamheden van de instellingen die krachtens artikel 
36/2 onder haar toezicht staan, alsook om het toezicht te vergemakkelijken, op individuele of 
geconsolideerde basis, op de naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van deze activiteit, om 
sancties op te leggen, in het kader van een administratieve beroepsprocedure of van een rechtsvordering 
ingesteld tegen een beslissing van de Bank, en in het kader van het buitengerechtelijk mechanisme voor 
de behandeling van de klachten van beleggers. Wanneer de bevoegde autoriteit die de informatie heeft 
verstrekt er evenwel in toestemt, mag de Bank deze informatie voor andere doeleinden gebruiken of 
doorgeven aan de bevoegde autoriteiten van andere Staten. 

§ 4. De paragrafen 1 en 2 zijn eveneens van toepassing, volgens de voorwaarden vastgelegd in 
samenwerkingsovereenkomsten, in het kader van de samenwerking met autoriteiten van derde Staten. 

§ 5. De Bank is de autoriteit die als contactpunt fungeert om ter uitvoering van § 1, voor wat haar 
bevoegdheden betreft, verzoeken om uitwisseling van gegevens of verzoeken om samenwerking in 
ontvangst te nemen. 

De Minister stelt de Europese Commissie en de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte 
hiervan in kennis. 

Art. 36/18. - Onverminderd de artikelen 35 en 36/13 tot 36/15, en de bepalingen in bijzondere wetten 
sluiten de Bank en de FSMA samenwerkingsovereenkomsten met de Controledienst voor de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen betreffende de materie 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 samenwerkingsovereenkomsten regelen onder meer de uitwisseling van informatie en 
de eenvormige toepassing van de betrokken wetgeving. 
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Afdeling 5 - Onderzoeksbevoegdheden, strafbepalingen en verhaalmiddelen 

Art. 36/19. - Onverminderd de onderzoeksbevoegdheden 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 betrokken 
activiteit uitoefenen en van iedere derde die de uitvoering of uitoefening ervan mogelijk maakt of 
vergemakkelijkt. 

De Bank heeft dezelfde onderzoeksbevoegdheid teneinde te verifiëren, binnen het kader van een 
samenwerkingsakkoord gesloten met een buitenlandse autoriteit en wat de concrete punten betreft die 
zijn aangegeven in de schriftelijke aanvraag van deze autoriteit, 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. 

De betrokken persoon of instelling maakt deze informatie 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 gevraagde 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 administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen. 

Art. 36/20. -  

§ 1. Worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en een geldboete 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 
verrichtingen 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 hof van beroep te Brussel kan beroep worden ingesteld tegen elke beslissing van 
de Bank waarbij een dwangsom of een administratieve geldboete wordt opgelegd. 

§ 2. Onverminderd de bijzondere voorschriften bepaald door of krachtens de wet, bedraagt de 
beroepstermijn, 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 
uitgesproken, worden ingesteld bij ondertekend verzoekschrift 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; 
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2°  indien de verzoeker een natuurlijke persoon is, zijn naam, voornamen en woonplaats; indien de 
verzoeker een rechtspersoon is, zijn naam, zijn rechtsvorm, zijn maatschappelijke zetel en het orgaan 
dat hem vertegenwoordigt; 

3°  de vermelding van de beslissing waarop het beroep 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 
partijen die door verzoeker in het geding zijn opgeroepen. 

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

Het hof van beroep 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. 

Elk van de partijen kan haar schriftelijke opmerkingen neerleggen bij de griffie van het hof van beroep te 
Brussel en ter plaatse het dossier op de griffie raadplegen.  

Het hof van beroep 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 inschrijving 
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 de artikelen 10 en 11 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen.  Eenzelfde beroep kan worden ingesteld indien de Bank geen 
uitspraak heeft gedaan binnen de bij het eerste lid van het voormelde artikel 10 vastgestelde 
termijnen. In dit laatste geval wordt het beroep behandeld als was de aanvraag verworpen; 

2° door de kredietinstelling, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens het derde lid 
van artikel 34 van de voormelde wet van 22 maart 1993; 

3° door de kredietinstelling, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens artikel 57, § 1, 
tweede lid, 1°, 1°bis, 2°, 3° en 4°, en tegen de gelijkaardige beslissingen genomen krachtens artikel 
75, § 2 en artikel 84 van de voormelde wet van 22 maart 1993. Het beroep schorst de beslissing en 
haar bekendmaking, tenzij de Bank, bij ernstig gevaar voor de spaarders, haar beslissing uitvoerbaar 
heeft verklaard niettegenstaande elk beroep; 

4° door de aanvrager, tegen de beslissingen inzake vergunning die de Bank heeft genomen krachtens 
de artikelen 50 en 51 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen. Eenzelfde beroep kan worden ingesteld door de aanvrager indien de 
Bank geen uitspraak heeft gedaan binnen de bij het eerste lid van het voormelde artikel 50 
vastgestelde termijnen. In dit laatste geval wordt het beroep behandeld als was de aanvraag 
verworpen; 

5° door de beleggingsonderneming, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens artikel 
104, § 1, 1°, 1°bis, 2°, 3° en 4°, van de voormelde wet van 6 april 1995 of krachtens de besluiten die 
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ernaar verwijzen. Het beroep schorst de beslissing en haar bekendmaking, tenzij de Bank, bij ernstig 
gevaar voor de beleggers, haar beslissing uitvoerbaar heeft verklaard niettegenstaande elk beroep; 

6° door de aanvrager van een registratie en door de betrokken vennootschap, tegen de beslissingen 
van de Bank om de registratie te weigeren, te schorsen of te herroepen, genomen krachtens artikel 
139 van de voormelde wet van 6 april 1995 en krachtens zijn uitvoeringsmaatregelen. Het beroep 
schorst de beslissing tenzij de Bank, om zwaarwichtige redenen, haar beslissing uitvoerbaar zou 
hebben verklaard niettegenstaande hoger beroep; 

7° door de aanvrager van een toelating, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel 4 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen; 
eenzelfde beroep kan worden ingesteld indien de Bank geen uitspraak heeft gedaan binnen de 
termijn vastgelegd bij het vierde lid van voormeld artikel 4; in dit laatste geval wordt het beroep 
behandeld als was de aanvraag verworpen bij het verstrijken van de termijn; 

8° door de verzekeringsonderneming, tegen de beslissingen tot uitbreiding van het verzoek om 
inlichtingen die de Bank heeft genomen krachtens artikel 21, § 1ter, van de voormelde wet van 9 juli 
1975; 

9° door de verzekeringsonderneming, tegen de beslissingen tot tariefverhoging die de Bank heeft 
genomen krachtens artikel 21octies, § 2, van de voormelde wet van 9 juli 1975; 

10° door de verzekeringsonderneming, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel 26, § 1, tweede lid, 1°, 2°, 3°, en 4°, en §§ 5, 8 en 9 van de voormelde wet van 9 juli 1975; 

11° door de verzekeringsonderneming, tegen de beslissingen tot herroeping van de vergunning die de 
Bank heeft genomen krachtens artikel 43 van de voormelde wet van 9 juli 1975; 

12° door de verzekeringsonderneming, tegen de beslissingen tot verzet die de Bank heeft genomen 
krachtens de artikelen 51, 55 en 58 van de voormelde wet van 9 juli 1975, of wanneer de Bank geen 
beslissing heeft meegedeeld binnen de termijn vastgelegd in artikel 51, tweede lid, van dezelfde wet; 

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 beslissing tenzij de Bank, om zwaarwichtige redenen, haar beslissing uitvoerbaar zou 
hebben verklaard niettegenstaande hoger beroep; 

14° door de aanvrager van een vergunning, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
de artikelen 9 en 10, en tegen de gelijkaardige beslissingen genomen krachtens artikel 59 van de wet 
van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf. Eenzelfde beroep kan worden ingesteld indien de 
Bank geen uitspraak heeft gedaan binnen de termijnen vastgesteld bij het eerste lid van het 
voormelde artikel 9 en bij het tweede lid van het voormelde artikel 59. In deze gevallen wordt het 
beroep behandeld als was de aanvraag verworpen bij het verstrijken van de termijn; 

15° door de herverzekeringsonderneming, tegen de beslissingen tot verzet die de Bank heeft genomen 
krachtens artikel 32 van de voormelde wet van 16 februari 2009; 

16° door de herverzekeringsonderneming, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
de artikelen 47, § 1, tweede lid, 1°, 2°, 3° en 4°, 48, §§ 1, 4 en 5, en 50, tweede lid, en tegen de 
gelijkaardige beslissingen genomen krachtens de artikelen 58, tweede lid, en 67, van de voormelde 
wet van 16 februari 2009; 

17° door de herverzekeringsonderneming, tegen de beslissingen tot herroeping van de vergunning die de 
Bank heeft genomen krachtens artikel 53, en tegen de gelijkaardige beslissingen genomen krachtens 
artikel 67 van de voormelde wet van 16 februari 2009; 

18° door de herverzekeringsonderneming, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel 72, derde en vierde lid, van de voormelde wet van 16 februari 2009; 

19° door de aanvrager van een vergunning, tegen de beslissingen inzake vergunning die de Bank heeft 
genomen krachtens artikel 8 van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de 
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betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot 
betalingssystemen. Eenzelfde beroep kan door de aanvrager worden ingesteld indien de Bank geen 
uitspraak heeft gedaan binnen de bij het [tweede lid van het voormelde artikel 8] vastgestelde 
termijnen. In dit laatste geval wordt het beroep behandeld als was de aanvraag verworpen; 

19° gewijzigd bij artikel 2, a), van de wet van 27 november 2012 - BS 30 november 2012 

20° door de betalingsinstelling, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens artikel 19, 
derde lid, van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang 
tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen; 

21° door de betalingsinstelling, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen [krachtens artikel 35, § 
1, tweede lid, 1°, 2°, 3°, 4° en 5°] en tegen de gelijkaardige beslissingen genomen krachtens artikel 
44 van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het 
bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen. Het beroep schorst de 
beslissing en haar bekendmaking, tenzij de Bank, bij ernstig gevaar voor de 
betalingsdienstgebruikers, haar beslissing uitvoerbaar heeft verklaard niettegenstaande elk beroep; 

21° gewijzigd bij artikel 2, b), van de wet van 27 november 2012 - BS 30 november 2012 

22° door de betrokken instelling, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens artikel 26, 
§ 1, vierde lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, 
artikel 57, § 4, van de wet van 22 maart 1993 wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen, en artikel 104, § 1, laatste lid, en van de wet van 6 april 1995 
inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen; 

23° door de aanvrager van een vergunning, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel 36/25, § 2; 

24° door de aanvrager van een vergunning, tegen de beslissingen inzake vergunningen die de Bank 
heeft genomen krachtens artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het 
statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen. 
Een zelfde beroep kan worden ingesteld indien de Bank geen uitspraak heeft gedaan binnen de bij 
het eerste lid van het voormelde artikel 4 vastgestelde termijnen. In dit laatste geval wordt het beroep 
behandeld als was de aanvraag verworpen; 

25° door de vereffeningsinstelling of de met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling, tegen de 
beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens artikel 17 van het voormelde koninklijk besluit van 
26 september 2005; 

26° door de vereffeningsinstelling of de met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling, tegen de 
beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens artikel 33, § 1, tweede lid, 1°, 1°bis, 2° en 3°, van 
het voormelde koninklijk besluit van 26 september 2005 en tegen de gelijkaardige beslissingen die de 
Bank heeft genomen krachtens artikel 36 van het voormelde koninklijk besluit van 26 september 
2005. 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° door de aanvrager van een vergunning, tegen de beslissingen tot weigering van een vergunning die 
de Bank heeft genomen krachtens artikel 56 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht 
op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening; 

28° door de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, tegen de beslissingen tot verzet die de Bank 
heeft genomen krachtens artikel 65 van de voormelde wet van 27 oktober 2006; 

29° door de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, tegen de herstelmaatregelen die de Bank heeft 
genomen krachtens de artikelen 110 en 111 van de voormelde wet van 27 oktober 2006; 

30° door de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, tegen de beslissingen tot herroeping van de 
vergunning die de Bank heeft genomen krachtens artikel 130 van de voormelde wet van 27 oktober 
2006; 

http://www.cbfa.be/nl/ki/wg/pdf/law_22-03-1993.pdf
http://www.cbfa.be/nl/ki/wg/pdf/law_22-03-1993.pdf
http://www.cbfa.be/nl/bo/wg/pdf/law_06-04-1995.pdf
http://www.cbfa.be/nl/bo/wg/pdf/law_06-04-1995.pdf
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31° door de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, tegen de maatregelen die de Bank heeft 
genomen krachtens artikel 148 van de voormelde wet van 27 oktober 2006;]  

27°, 28°, 29°, 30° en 31°: TOEKOMSTIG RECHT. Inwerkingtreding te bepalen door de Koning  
(artikel 351, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 maart 2011 - BS 9 maart 2011) 

[32°door de aanvrager van een vergunning, tegen de beslissingen inzake vergunning die de Bank heeft 
genomen krachtens artikel 63 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 
betalingssystemen. Eenzelfde beroep kan door de aanvrager worden ingesteld indien de Bank geen 
uitspraak heeft gedaan binnen de bij het tweede lid van het voormelde artikel 63 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 75, derde lid, 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 betalingssystemen; 

34° door de instelling voor elektronisch geld, tegen de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel 87, § 1, tweede lid, 1°, 2°, 3°, 4° en 5° en tegen de gelijkaardige beslissingen genomen 
krachtens artikel 96 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 betalingssystemen. Het beroep 
schorst de beslissing en haar bekendmaking, tenzij de Bank, bij ernstig gevaar voor de houders van 
elektronisch geld, haar beslissing uitvoerbaar heeft verklaard niettegenstaande elk beroep.] 

32°, 33° en 34° ingevoegd bij artikel 2, c), van de wet van 27 november 2012 - BS 30 november 2012 

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 financiële 
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 vaststellen ten opzichte van de wet van 9 juli 1975 betreffende 
de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de 
effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, de wet van 22 maart 1993 
op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut 
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, 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 vereffening van transacties op deze instrumenten, 
gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2004; 

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

3° in een systeem voorzien, in voorkomend geval door middel van reglementen vastgesteld 
overeenkomstig 1°, van toekenning van de staatswaarborg voor de terugbetaling aan vennoten die 
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natuurlijke personen zijn van hun deel in het kapitaal van coöperatieve 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 instellingen zijn onderworpen aan toezicht krachtens voornoemde 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 
bepaalde activa of financiële instrumenten door krachtens 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 verwerven en beheren van bepaalde activa gehouden 
door krachtens voornoemde wetten aan toezicht onderworpen instellingen; 

[6°]   

6° opgeheven bij artikel 118 van de wet van 17 juni 2013 - BS 28 juni 2013 

De koninklijke besluiten genomen krachtens het eerste 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 eerste lid, 2° tot 6°, worden overlegd in de Ministerraad. 

§ 2. De instellingen die aan toezicht onderworpen zijn krachtens de toezichtswetten als bedoeld in 
paragraaf 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 13, vierde lid, van de wet van 22 maart 1993 
op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de gemengde financiële holdings, de 
kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de verzekeringsondernemingen, 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 
vennootschappen, het bedrag van 25 miljard euro niet overschrijden. 

Voor de bepaling van de groepen bedoeld in het eerste 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 toegekende garanties of dekking niet aan.] 

§ 3 ingevoegd bij artikel 118 van de wet van 17 juni 2013 - BS 28 juni 2013 

HOOFDSTUK IV/2 

BEPALINGEN INZAKE HET TOEZICHT OP DE VERREKENINGSINSTELLINGEN EN INZAKE HET 
TOEZICHT OP DE VEREFFENINGSINSTELLINGEN EN DE MET DE VEREFFENINGSINSTELLINGEN 

GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN 

Art. 36/25. -  

§ 1. De volgende instellingen mogen, als verrekeningsinstellingen, verrekeningsdiensten verstrekken met 
betrekking tot transacties op een Belgische gereglementeerde markt of, op Belgisch grondgebied, 
dergelijke diensten verstrekken met betrekking tot transacties op een buitenlandse gereglementeerde 
markt: 

1°  de instellingen met maatschappelijke zetel in België die een vergunning als kredietinstelling bezitten; 

2°  de in België gevestigde bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen; 

3°  de niet in België gevestigde instellingen die in hun land van herkomst zijn onderworpen aan een 
statuut en een toezicht die door de FSMA en de Bank als gelijkwaardig worden beschouwd. 
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§ 2.  De verrekeningsinstellingen met maatschappelijke zetel in België die geen vergunning als 
kredietinstelling bezitten, en die verrekeningsdiensten met betrekking tot transacties op een Belgische of 
buitenlandse gereglementeerde markt wensen te verstrekken, dienen daarvoor vooraf een vergunning te 
verkrijgen van de Bank. Ook de in België gevestigde bijkantoren van een buitenlandse 
verrekeningsinstelling die geen vergunning als kredietinstelling bezit, die verrekeningsdiensten met 
betrekking tot transacties op een Belgische of buitenlandse gereglementeerde markt wensen te 
verstrekken, dienen daarvoor vooraf een vergunning te verkrijgen van de Bank. 

§ 3.  De oorspronkelijke verrekeningsregels die van toepassing zijn in het kader van §§ 1 en 2, alsook de 
wijzigingen van die regels, zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring door de Bank, op 
advies van de FSMA. De goedkeuring door de Bank, de oorspronkelijke regels en de wijzigingen van die 
regels worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

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

§ 5.  Op advies van de Bank en de FSMA, ieder voor wat zijn bevoegdheid betreft, bepaalt de Koning: 

1°  de voorwaarden en de procedures voor de toekenning van de vergunning en de goedkeuring als 
bedoeld in §§ 2 en 3, de gevallen waarin deze vergunning kan worden herzien of ingetrokken en de 
toepasselijke procedures, alsook wat er met de vergunning gebeurt in geval van controlewijziging, 
fusie, splitsing of andere herstructurering van de verrekeningsinstelling; 

2°  de regels inzake het toezicht van de Bank op de verrekeningsinstellingen die geen kredietinstellingen 
als bedoeld in § 1, 1°, zijn; 

3°  de minimumvereisten inzake organisatie, werking, financiële positie, interne controle en risicobeheer 
die van toepassing zijn op de verrekeningsinstellingen die geen kredietinstellingen als bedoeld in § 1, 
1°, zijn, alsook, de regels inzake de onverenigbaarheden met andere activiteiten. 

§ 6.  De bepalingen van dit artikel en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten doen geen afbreuk 
aan de bevoegdheden van de Bank zoals bepaald in artikel 8 van de wet van 22 februari 1998 tot 
vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België. 

§ 7.  Met het akkoord van de minister kan de Bank met de bevoegde buitenlandse toezichthouders, op 
basis van wederkerigheid, overeenkomsten sluiten met daarin nadere regels voor hun samenwerking op 
het vlak van het toezicht en de onderlinge informatieuitwisseling. 

§ 8.  De Koning kan de toepassing van dit artikel uitbreiden tot de verrekening van transacties op andere 
georganiseerde markten. 

§ 9.  Dit artikel is niet van toepassing op de centrale banken van het Eurosysteem, noch op de 
verrekeningsinstellingen die zij beheren. 

Art. 36/26. -  

§ 1.  De volgende instellingen mogen, als vereffeningsinstellingen, verreffeningsdiensten verstrekken met 
betrekking tot transacties op een Belgische gereglementeerde markt of, op Belgisch grondgebied, 
dergelijke diensten verstrekken met betrekking tot transacties op een buitenlandse gereglementeerde 
markt: 

1°  de instellingen met maatschappelijke zetel in België die een vergunning als kredietinstelling bezitten; 

2°  de in België gevestigde bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen; 

3°  de instellingen die als centrale depositaris zijn erkend krachtens het koninklijk besluit nr. 62 van 10 
november 1967 ter bevordering van de omloop van de effecten; 

4°  de door de Koning aangewezen instellingen om de vereffeningsdienst met betrekking tot verrichtingen 
in gedematerialiseerde effecten te verstrekken krachtens artikel 468 van het Wetboek van 
Vennootschappen; 

5°  de niet in België gevestigde instellingen die in hun land van herkomst zijn onderworpen aan een 
statuut en een toezicht die door de FSMA en de Bank als gelijkwaardig worden beschouwd. 
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§ 2. De Bank is belast met het prudentieel toezicht op de vereffeningsinstelling aangewezen in artikel 4 
van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het 
monetair beleidsinstrumentarium, op de vereffeningsinstellingen die als centrale depositaris zijn erkend 
krachtens voornoemd koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967, alsook op de door de Koning 
aangewezen instellingen om de vereffeningsdienst met betrekking tot verrichtingen in 
gedematerialiseerde effecten te verstrekken krachtens artikel 468 van het Wetboek van 
Vennootschappen. Op advies van de Bank bepaalt de Koning: 

1°  de regels inzake het prudentieel toezicht, inclusief de herstelmaatregelen, van de Bank op de in § 1 
bedoelde instellingen die geen in België gevestigde kredietinstellingen zijn; 

2°  de minimumvereisten inzake organisatie, werking, financiële positie, interne controle en risicobeheer 
die van toepassing zijn op de in § 1 bedoelde instellingen die geen in België gevestigde 
kredietinstellingen zijn. 

§ 3. De bepalingen van dit artikel en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten doen geen afbreuk 
aan de bevoegdheden van de Bank zoals bepaald in artikel 8. Op advies van de Bank, kan de Koning 
bepalen :   

1°  de standaarden voor het toezicht op de vereffeningssystemen; 

2°  de mededelingsplicht in hoofde van de vereffeningsinstelling ten aanzien van de door de Bank 
opgevraagde informatie; 

3°  dwangmaatregelen indien de vereffeningsinstelling niet langer voldoet aan de opgelegde standaarden 
of indien de mededelingsplicht niet wordt nageleefd. 

§ 4. Met het akkoord van de minister kan de Bank met de bevoegde buitenlandse toezichthouders, op 
basis van wederkerigheid, overeenkomsten sluiten met daarin nadere regels voor hun samenwerking op 
het vlak van het toezicht en de onderlinge informatieuitwisseling. 

§ 5. De Koning kan de toepassing van dit artikel uitbreiden tot de vereffening van transacties op andere 
georganiseerde markten. 

§ 6. Vooraleer er uitspraak wordt gedaan over de opening van een faillissementsprocedure of over een 
voorlopige ontneming van beheer in de zin van artikel 8 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 
ten aanzien van een in § 1, 3° of 4°, bedoelde vereffeningsinstelling, richt de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel 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 ter 
informatie gevoegd. 

De Bank brengt haar advies uit binnen vijftien dagen na de ontvangst van het verzoek om advies. Indien 
een procedure betrekking heeft op een vereffeningsinstelling in verband waarmee de Bank vermoedt dat 
zich belangrijke verwikkelingen kunnen voordoen op het vlak van het systeemrisico of waarvoor een 
voorafgaande coördinatie met buitenlandse autoriteiten vereist is, beschikt de Bank over een ruimere 
termijn om haar advies uit te brengen, met dien verstande dat de totale termijn niet meer dan dertig 
dagen mag bedragen. Indien de Bank van oordeel is gebruik te moeten 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 binnen de vastgestelde termijn, kan 
de rechtbank uitspraak doen over het verzoek. 

De Bank verstrekt haar advies schriftelijk. Het wordt door ongeacht welk middel bezorgd aan de griffier, 
die het doorgeeft aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel en aan de procureur des Konings. 
Het advies wordt toegevoegd aan het dossier. 

§ 7. Voor de toepassing van §§ 2 tot 6 worden met vereffeningsinstellingen gelijkgesteld, de in België 
gevestigde instellingen waarvan het bedrijf bestaat uit het gehele of gedeeltelijke operationele beheer van 
in § 1 bedoelde diensten van vereffeningsinstellingen, ook wanneer deze laatste in België gevestigde 
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kredietinstellingen zijn. De Bank duidt de instellingen aan die binnen het toepassingsgebied van dit lid 
vallen. 

De in het eerste lid bedoelde instellingen dienen een vergunning te verkrijgen van de Bank. 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 en de handhaving van de 
vergunning van deze instellingen door de Bank, met inbegrip van de voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan door de personen die de effectieve leiding waarnemen, en de personen die een belangrijke 
deelneming bezitten. 

Op advies van de Bank kan de Koning, met naleving van de internationale verplichtingen van België, de 
in het eerste en tweede lid opgenomen regeling geheel of gedeeltelijk toepassen op de in het buitenland 
gevestigde instellingen waarvan het bedrijf bestaat uit het gehele of gedeeltelijke operationele beheer van 
diensten van in België gevestigde vereffeningsinstellingen als bedoeld in § 1, ook wanneer deze laatste in 
België gevestigde kredietinstellingen zijn. 

§ 8. Dit artikel is niet van toepassing op de centrale banken van het Eurosysteem, noch op de 
vereffeningsinstellingen of de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen die zij beheren. 

Art. 36/27. -  

§ 1. Wanneer een instelling als bedoeld in artikel 36/26, § 1, 3°, of een daarmee gelijkgestelde instelling 
als bedoeld in artikel 36/26, § 7, 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 publiek- 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 koninklijk besluit nr. 62 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële 
instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, alsook uit de onderliggende 
effecten die in naam van de betrokken instelling bij depositarissen worden gehouden, evenals 
overgaan tot de overdracht van de middelen, inclusief de informaticamiddelen, die nodig zijn voor de 
verwerking van de verrichtingen met betrekking tot die tegoeden, en de rechten en verplichtingen 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 aangewezen 
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 
houders, 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 paragraaf 1 wordt genomen, wordt ter kennis gebracht 
van de betrokken instelling. De maatregelen waarin dit besluit voorziet, worden bovendien 
bekendgemaakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad. 
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Zodra zij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving heeft ontvangen, verliest de instelling de 
beschikkingsbevoegdheid 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 bedoelde daden niet-tegenwerpbaar te verklaren krachtens 
de artikelen 17, 18 of 20 van de faillissementswet van 8 augustus 1997. 

Niettegenstaande elke strijdige contractuele bepaling mogen de door de Koning met toepassing van 
paragraaf 1 vastgestelde maatregelen noch tot gevolg hebben dat de bepalingen van een tussen de 
instelling en één of meer derden gesloten overeenkomst worden gewijzigd, noch dat aan een dergelijke 
overeenkomst 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 goedkeuringsclausule of geen enkel statutair of contractueel 
voorkooprecht, 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 maatregelen, en die is opgelopen als gevolg van of 
met betrekking tot hun beslissingen, daden of handelingen in het kader van deze maatregelen, is beperkt 
tot gevallen 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 omstandigheden 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 geval, 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 bedoelde 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 ondernemingen 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, beschouwd als daden die door 
de vereffeningsinstelling of de daarmee gelijkgestelde instelling zelf zijn gesteld. 

§ 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 
internationale financiële stelsel dreigt aan te tasten. De raad van bestuur stelt een bijzonder verslag op 
waarin wordt verantwoord waarom deze bepaling wordt toegepast, 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 toepassing 
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; 
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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 
koninklijk 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 rechtbank een verzoekschrift in teneinde te laten 
vaststellen 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 vereffeningsinstelling of daarmee gelijkgestelde instelling (hierna « de 
betrokken instelling » genoemd); 

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 samengesteld 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 
aandelen die het voorwerp uitmaken van de daad van beschikking, alsook de mechanismen voor 
prijsherziening 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 koninklijk besluit gevoegd. 

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

§ 4.  De procedure die is ingeleid met het in paragraaf 3 bedoelde verzoekschrift, sluit alle andere 
gelijktijdige of toekomstige beroepen of rechtsvorderingen tegen het koninklijk besluit of tegen de daad 
van beschikking uit, met uitzondering van de vordering 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 
administratief 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 vermeldingen 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 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking geldt als kennisgeving aan de eventuele 
andere eigenaars dan de betrokken instelling. 
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De beschikking wordt ook door de betrokken instelling binnen vierentwintig uur na de kennisgeving op 
haar website gepubliceerd. 

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

§ 7.  Tijdens de rechtszitting die door de voorzitter van de rechtbank is vastgelegd, alsook tijdens 
eventuele 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 bedoeld 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 dringende voorschotten van liquide middelen evenals de 
garanties die door een publiekrechtelijk rechtspersoon worden verleend. 

De rechtbank spreekt zich uit in een en hetzelfde vonnis 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 kennisgeving aan de eventuele andere eigenaars dan de 
betrokken instelling, en maakt de daad van beschikking, 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 bedoelde vonnis, geeft de Belgische Staat of, in 
voorkomend 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. 

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 gepubliceerd, stort de Deposito- en Consignatiekas, op de 
door de Koning vastgestelde wijze, het bedrag van de in bewaring gegeven schadeloosstelling aan de 
eigenaars, onverminderd eventueel regelmatig derdenbeslag 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. 
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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 toezichtsopdracht bedoeld in de artikelen 36/25 en 36/26 of om 
tegemoet te komen aan de verzoeken om samenwerking vanwege bevoegde autoriteiten in de zin van 
artikel 36/14, § 1, 2° en 3°, , beschikt de Bank ten aanzien van de verrekenings- of 
vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen 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 verrichten, 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 bijzondere 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 verrekenings- of vereffeningsinstelling en elke met een vereffeningsinstelling 
gelijkgestelde instelling bevelen om zich binnen de door haar gestelde termijn te conformeren aan de 
bepalingen van de artikelen 36/25 en 36/26 of de uitvoeringsbesluiten ervan. 

Onverminderd de overige maatregelen bepaald door de wet, kan de Bank, indien de verrekenings- of 
vereffeningsinstelling of de met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling waaraan zij, met 
toepassing van het eerste lid, een bevel heeft gericht, in gebreke blijft bij afloop van de opgelegde termijn, 
en op voorwaarde dat die instelling haar middelen heeft kunnen laten gelden:  

1°  haar standpunt met betrekking tot de betrokken tekortkoming bekendmaken; 

2°  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 totaal 2.500.000 euro mag overschrijden; 

3°  bij een verrekenings- of vereffeningsinstelling of bij een met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde 
instelling, 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 tweede lid, 1° en 3°, bedoelde maatregelen nemen 
zonder voorafgaand bevel met toepassing van het eerste lid, op voorwaarde dat de instelling haar 
middelen heeft kunnen laten gelden. 

§ 2.  Onverminderd de overige maatregelen bepaald door de wet, kan de Bank, indien zij overeenkomstig 
de artikelen 36/9 tot 36/11 een inbreuk vaststelt op de bepalingen van de artikelen 36/25 en 36/26 of de 
uitvoeringsbesluiten ervan, 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. 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 
drievoud van dit bedrag. 

§ 3.  De met toepassing van § 1 of § 2 opgelegde dwangsommen en geldboetes worden ten voordele van 
de Schatkist geïnd door de administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen.  

Art. 36/31. -   

§ 1. Worden gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot één jaar en een geldboete van 50 euro 
tot 10.000 euro of met één van deze straffen alleen: 
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1° zij die in België verrekenings- of vereffeningsactiviteiten in financiële instrumenten verrichten zonder 
dat zij daartoe gemachtigd zijn krachtens de artikelen 36/25 en 36/26 of indien deze machtiging werd 
ingetrokken; 

2° zij die inbreuk plegen op de bepalingen die zijn vastgesteld met toepassing van de artikelen 36/25 en 
36/26 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 
toepassing op de in § 1 bedoelde inbreuken. 

HOOFDSTUK  V 

OVERGANGS- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN - INWERKINGTREDING 

Art. 37. - De meerwaarde gerealiseerd naar aanleiding van de overdrachten van activa in goud voor de 
uitgifte door de Staat van verzamelaars- of herdenkingsmunten, 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. 

____________________ 


