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De depositogarantieregeling
Wantrouwen in de financiële sector is de belangrijkste oorzaak van de

Meer informatie:

huidige economische crisis. Vele overheden – ook de Nederlandse –

MKB Servicedesk

trachten daarom iets te doen om dit wantrouwen te doen afnemen. Een
van de belangrijkste handelingen van de Nederlandse regering in dit
verband is het verhogen van de garantstelling voor individuele
spaartegoeden. Mocht een in Nederland gevestigde bank niet meer aan zijn
verplichtingen kunnen voldoen, dan garandeert de overheid niet €20.000
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maar €100.000 per persoon per financiële instelling.
(10ct/min)

www.mkbservicedesk.nl

Wat is de depositogarantieregeling?
De ministers van financiën en justitie hebben De Nederlandsche Bank de
bevoegdheid gegeven om aan banken in deposito gegeven bedragen tot een
bepaald bedrag te garanderen. De Nederlandsche Bank maakt gebruik van deze
bevoegdheid.

Tot

voor

kort

was

het

maximale

bedrag

dat

per

persoon

gegarandeerd werd €20.000. Echter vanaf eind 2008 is dit bedrag – mede als
gevolg van de ICESAVE affaire - opgehoogd tot €100.000.

Wie komt er voor de regeling in aanmerking?
De hele opzet van de garantstelling is primair gericht op burgers en ondernemers
die geen vennootschapsbelasting betalen (zogenoemde IB-ondernemers) met
spaarsaldi. Daarnaast kunnen ook kleine rechtspersonen van de garantieregeling
gebruikmaken. Onder kleine ondernemingen worden verstaan die ondernemingen
die een beperkte publicatieverplichting hebben bij het Handelsregister.
Het Handelsregister kent drie typen bedrijven die een oplopend complexe
publicatieverplichting hebben: kleine, middelgrote en grote bedrijven. Deze
grootteklassen worden beoordeeld op drie aspecten waarbij er minstens twee van
toepassing moeten zijn om in een klasse ingedeeld te kunnen worden: waarde
activa, hoogte netto-omzet en gemiddeld aantal werknemers. De indeling ziet er als
volgt uit:

Klein

Middelgroot

Groot

Activa

Minder dan €4,4
mln

€4,4 mln – €17,5
mln

Meer dan €17,5
mln

Netto-omzet

Minder dan €8,8
mln

€8,8 mln – €35 mln

Meer dan €35
mln

Werknemers

Minder dan 50

50 – 250

Meer dan 250
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De overheidsgarantie werkt dus alleen maar met betrekking tot particulieren, IBondernemingen en rechtspersonen die voldoen aan de eisen van de eerste kolom.
Met betrekking tot middelgrote en grote ondernemingen wordt niets gegarandeerd.

Bijzonderheden
De uitwerking van de depositogarantieregeling verschilt per rechtsvorm van de
onderneming die er gebruik van wenst te maken. Een vennootschap onder firma,
een maatschap of een commanditaire vennootschap van natuurlijke personen wordt
voor de toepassing van de regeling als één entiteit gezien. Dat wil zeggen dat er
per

entiteit

maar

één

keer

€100.000

wordt

gegarandeerd.

Bij

een

rechtspersonenstructuur geldt iets totaal anders. Elke BV binnen een structuur kan
– in principe – afzonderlijk een beroep doen op de depositogarantieregeling. Een
structuur van meerdere BV’s heeft dus een veel betere garantiepositie dan
bijvoorbeeld een vennootschap onder firma.

Hoe kan een beroep worden gedaan op de depositogarantieregeling?
Een verzoek om toepassing van de depositogarantieregeling moet worden gedaan
door de ondernemer/rekeninghouder bij De Nederlandsche Bank (DNB). DNB zorgt
voor de vaststelling en betaling van de uitkeringen door het Nederlandse
depositogarantiestelsel en slaat vervolgens het door haar betaalde bedrag om over
de deelnemende banken, naar rato van hun bedrijfsomvang. DNB moet in principe
binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag uitkeren. Deze maximale
uitkeringstermijn van drie maanden is een Europese regel die dus ook geldt voor
depositogarantiestelsels in andere EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
In bijzondere gevallen kan die termijn worden verlengd.

Meer informatie
De volgende sites bevatten nuttige informatie over de depositogarantieregeling:
www.mkbservicedesk.nl
www.dnb.nl
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