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Deze brief informeert u over een additionele uitvraag van De Nederlandsche Bank
(DNB) aangaande aantallen klanten en beheerd vermogen in het kader van het
Beleggerscompensatiestel (BCS), dat door DNB beheerd wordt.
Datum

Beleggerscompensatiestelsel
Het BCS heeft als doel om personen en ‘kleine’ ondernemingen te compenseren
indien een financiële onderneming die onder het BCS valt, niet in staat is te voldoen
aan haar verplichtingen die verband houden met beleggingsdiensten. Onder het
BCS zijn geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten, obligaties of
derivaten) gedekt die toevertrouwd zijn aan een vergunninghoudende bank,
beleggingsonderneming, beheerder van een beleggingsinstelling, beheerder van een
icbe of financiële instelling. De dekking onder het BCS is 20.000 euro per persoon,
per instelling.

01 februari 2018
Uw kenmerk

Ons kenmerk
T049-48426031-22
Behandeld door
Koert, W.J.A. (Willem-Jan)

Rapportage
In verband met toekomstige beleidsontwikkeling en om beter zicht te krijgen op de
samenstelling van het beheerde vermogen (exclusief adviesvermogen) en de BCSdekking daarvan, vraagt DNB bij alle betrokken financiële ondernemingen
informatie op over aantallen klanten en beheerd vermogen. De uitvraag bestaat uit
een Excelbestand met het in te vullen formulier. Instellingen worden verzocht het
formulier in te sturen via e-Line DNB. De peildatum voor de te rapporteren
gegevens is 31 december 2017. Het Excelbestand “Rapportage
Beleggerscompensatiestelsel 2017 K4” kunt u downloaden op de e-Line DNB site:
https://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/beleggingsondernemingen/index.jsp.
Deze uitvraag lijkt sterk op de BCS-uitvraag van medio 2017, met het verschil dat
nu meer categorieën uitgevraagd worden. Verder worden de bedragen in hele
euro’s uitgevraagd. De definities voor beide rapportages stemmen overeen. De
termijn voor inzending van de rapportage loopt tot 16 maart 2018.

Bijlagen

Vragen
Als u inhoudelijke vragen heeft over de uitvraag, kunt u contact opnemen met
W.J.A. Koert op telefoonnummer: +31(0)20 524 3205 of per e-mail:
w.j.a.koert@dnb.nl. Bij technische vragen (bijvoorbeeld over de wijze van inzending
van de rapportage) kunt u contact opnemen met onze ICT servicedesk op
telefoonnummer: +31(0)20 524 6111 of per email: servicedesk@dnb.nl.
Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.

H.M. Kooy
Coördinator BCS
DNB BriefKoert, W.J.A. (Wi llem-Jan) (RE_RE A)
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