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Hoofdstuk 2

HoofDkenMerken van HeT  
acTuele Bankwezen (in België)

In dit hoofdstuk zal er ingegaan worden op een aantal in het oog springende 
kenmerken van het hedendaagse bankwezen. Er zal voornamelijk gekeken 
worden naar de situatie in België, maar, gezien het internationale karakter van 
de financiële sector, zal zeker niet nagelaten worden om, indien dit relevant is 
in het kader van dit werk, ook over de landsgrenzen heen te kijken.

2.1.  Het belang van de ‘belgiscHe’ krediet- 
instellingen op internationaal vlak

We kunnen zonder omwegen stellen dat de Belgische kredietinstellingen op 
Europees vlak en zeker op wereldvlak eerder bij de kleine broertjes dienen 
geteld te worden. Enige verbetering kan vastgesteld worden door toedoen van 
overnames en fusies die het Belgisch banklandschap de laatste jaren heeft ge-
kenmerkt.
De vraag die men zich hier echter bij dient te stellen, is hoe Belgisch onze 
kredietinstellingen nog wel zijn. We kunnen namelijk stellen dat bij zowat 
alle belangrijke samenwerkingsoperaties buitenlandse instellingen betrokken 
zijn, die het, in de meeste gevallen, na de samenwerkingsoperatie dan ook  
voor het zeggen hebben.

voorbeelden:              

 > de gedeeltelijke privatisering en integratie van de ASLK in de Nederland-
se Fortis Groep in 1993

 > de overname van de NMKN door de ASLK in 1995
 > de privatisering en samenwerking van het Gemeentekrediet met Crédit 

Local de France (door middel van de Dexia-holding) in 1996 
 > de overname van de BBL door het Nederlandse concern ING in 1997
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4.3. controle op de bankactiviteiten

 4.3.1. Het starten van de bedrijfsactiviteit

Iedere kredietinstelling naar Belgisch recht die haar werkzaamheden in België 
wenst uit te oefenen moet, vooraleer deze aan te vatten, een vergunning krij-
gen van de Nationale Bank van België (NBB).
Bij de vergunningsaanvraag dient een programma van de geplande werkzaam-
heden gevoegd te worden. Hierin dient met name de aard en de omvang van 
de voorgenomen verrichtingen, alsook de organisatiestructuur van de instel-
ling vermeld te worden. De NBB zal de aanvraag uiteindelijk ter definitieve 
goedkeuring voorleggen aan de Europese Centrale Bank.

De NBB verleent slechts een vergunning aan kredietinstellingen die voldoen 
aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot:
 • de rechtsvorm
 • het aanvangskapitaal
 • de aandeelhouders
 • de leiding
 • de organisatie
 • het hoofdkantoor
 • de depositobescherming

 4.3.1.1. De rechtsvorm

Iedere kredietinstelling naar Belgisch recht moet worden opgericht in de 
rechtsvorm van een handelsvennootschap naar keuze, met uitzondering van 
de bvba opgericht door één enkele persoon.

 4.3.1.2. Het aanvangskapitaal

Om een vergunning te verkrijgen is een volstort kapitaal vereist van ten minste 
6.200.000 euro.
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De kreDieTBronnen

De bedoeling van dit hoofdstuk is na te gaan welke bronnen de kredietinstel-
lingen kunnen aanspreken om de gelden bij elkaar te brengen die hen in staat 
moeten stellen om hun werking te financieren en om te voldoen aan de vraag 
naar geld vanwege de geldmarkt en de (middel)lange kredietmarkt.

Zoals elke andere onderneming zal ook een kredietinstelling beroep doen 
op twee grote geldbronnen, enerzijds het eigen vermogen en anderzijds het 
vreemd vermogen.  

 grafiek 4: opsplitsing van de kredietbronnen van de kredietinstellingen  

 (in miljard eUr) (02/2016) 

Bron: Statistisch Tijdschrift 2016/1, NBB

Interbanken-
schulden
      155,3

Cliëntentegoeden
(op rekeningen)
      667,3

In schuldbewijzen
belichaamde schulden
      78

Eigen vermogen
      57,4

Achtergestelde schulden
      15,2
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 grafiek 11: inlagen spaarrekeningen grootste kredietinstellingen (in miljard eUr) 

Bron: De Tijd, 5 januari 2016

 1.2.2.3. De termijnrekeningen

‘Op termijnrekeningen worden gelden gedeponeerd waarvan men tijdelijk het genot 
afstaat ten voordele van de kredietinstelling. Dit gebeurt meestal voor een bij voor-
baat vastgestelde termijn.’

 • De beschikbaarheid

Gezien de deposito’s bij termijnrekeningen per definitie voor een bepaalde 
termijn worden vastgelegd, is het normaal dat deze gelden in principe pas 
weer beschikbaar worden gesteld op het einde van de afgesproken termijn. 

De bewerkingen die men op dergelijke termijnrekeningen kan doen zijn 
dan ook uitermate beperkt. In de meeste gevallen zijn er namelijk enkel 
stortingen en afhalingen mogelijk en dit rekening houdend met de afge-
sproken vervaldata.

Binnen de termijnrekeningen wordt er dan ook vaak een onderscheid ge-
maakt volgens de beschikbaarheid van de gelden:

Crelan
AXA
Recordbank
bpost bank
Rabobank
Overige

Deutsche Bank
Argenta
ING België
Belfius Bank
KBC Bank
BNP Paribas Fortis 

miljard EUR
60,43
39,61

41,3
31,15

21,7
10,6

10,81
12,23

8,91
6,5

8,32
10,04
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 2.3.6.3. De kredietkaarten

De kredietkaart is ontworpen in 1920 in de Verenigde Staten en was oorspron-
kelijk enkel bestemd voor de Amerikaanse markt. Gezien het enorme succes 
werd in 1950 door ‘Diner’s Club Inc.’ een kredietkaart uitgebracht die interna-
tionaal gebruikt kon worden.

Een kredietkaart is een geplastificeerde kaart voor personen die kredietwaardig 
worden geacht en lid worden van een vereniging, de kredietkaartmaatschap-
pij, die binnen zekere perken, de betaling waarborgt van een aan haar leden 
gedane levering of verstrekte dienst.

De verschillende kredietkaarten (Visa, Eurocard Mastercard, Diner’s Club, 
American Express, ...) bieden de kaarthouder tegenwoordig een drietal grote 
gebruiksmogelijkheden.

Men heeft de mogelijkheid goederen en diensten te betalen bij handelszaken 
die bij het systeem zijn aangesloten. Daarvoor hoeft men enkel zijn kaart af 
te geven aan de handelaar, het verkoopborderel te controleren op datum en 
bedrag en het te ondertekenen. Het dubbel van het verkoopborderel bewaart 
men best om het later te kunnen vergelijken met de verrichting(en) die op de 
afrekening vermeld staat/staan. In steeds meer handelszaken, namelijk die-
gene die over een elektronische betaalterminal beschikken, wordt de handte-
kening vervangen/aangevuld door het intoetsen van een geheime code.

In veel gevallen is het ook mogelijk om bestellingen telefonisch, schriftelijk of 
via internet te plaatsen. Men hoeft dan enkel zijn kaartnummer, de vervaldag 
van de kaart, zijn adres en het leveringsadres op te geven.

Een tweede gebruiksmogelijkheid houdt in dat men door gebruik te maken 
van zijn kaart en de daarbij horende geheime code geld opvraagt aan een geld-
automaat in België of in het buitenland.

Een laatste mogelijkheid wordt geboden door de agentschappen van de krediet-
instellingen die deelnemen aan het netwerk van de kredietkaartmaatschappij. 
Op eenvoudige aanbieding van zijn kredietkaart kan de kaarthouder, na onder-
tekening van een borderel, contanten uitbetaald krijgen. Deze mogelijkheid is 
in principe echter enkel voorzien in het buitenland.
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1.3.  Het rendement van een aandeel

Het rendement van een aandeel is voornamelijk afhankelijk van volgende fac-
toren:

 > het dividend
 > de koersschommelingen

 1.3.1.  Het dividend

Het dividend is een wisselvallig, niet te voorspellen, deel van de winst dat de 
onderneming uitkeert aan haar aandeelhouders.

Deze uitkering kan beperkt worden indien de onderneming het afgelopen jaar 
minder goed heeft gepresteerd, hetgeen echter zeker niet wil zeggen dat er 
altijd een hoog dividend zal uitgekeerd worden als de onderneming het afgelo-
pen boekjaar veel winst heeft gerealiseerd. 

Het is uiteindelijk de algemene vergadering van de aandeelhouders die, op 
voorstel van de raad van bestuur, op de jaarlijkse statutaire vergadering zal 
beslissen welk gedeelte van de winst voor een welbepaald doel zal gebruikt 
worden. In de meeste gevallen heeft men de volgende mogelijkheden:

 • reserves

Hier gaat men een deel van de winst in eigen bezit houden. Deze gereser-
veerde winsten kunnen later o.a. gebruikt worden voor het financieren van 
grote(re) investeringen.

opmerking              

De ondernemingen zijn wettelijk verplicht een ‘wettelijke reserve’ aan te 
leggen.
Deze wordt gevormd door jaarlijks minimum 5% van de winst te reserveren 
en dit tot deze wettelijke reserve minimum 10% van het kapitaal bedraagt.

 • tantièmes

De onderneming kan een beperkt deel van de winst gebruiken als extra 
vergoeding voor de zaakvoerder(s), bestuurders, personeelsleden.
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De MifiD-ricHTlijn

1.1. algemene sitUering

De Europese richtlijn betreffende markten voor Financiële Instrumenten 
(Markets in Financial Instruments Directive) of kortweg de MiFID-richtlijn 
(richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 
2004) heeft tot doel een geharmoniseerd regelgevend kader te creëren voor de 
handel in financiële producten.

Deze regelgeving is niet enkel in België van toepassing, maar eveneens in alle 
andere landen van de Europese Unie en heeft betrekking op transacties in 
financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, staats-
bons, afgeleide producten (opties, futures) en andere instrumenten van de 
monetaire markt (o.a. schatkistcertificaten), maar niet op levensverzekerings-
producten. Ze heeft betrekking op alle instellingen die financiële diensten le-
veren (kredietinstellingen, beursmakelaars,  ).  

De richtlijn heeft voornamelijk tot doel om enerzijds de concurrentie en trans-
parantie op de financiële markten te verbeteren en anderzijds te zorgen voor 
een betere bescherming van de belegger. In dit hoofdstuk zal er enkel ingegaan 
worden op het gedeelte met betrekking op de bescherming van de belegger.  

1.2. de bescHerming van de belegger

De stappen die in het kader van de beleggersbescherming dienen onderno-
men te worden kunnen voorgesteld worden door onderstaand schema:


