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De dematerialisatie van de 
leningen uitgegeven of  
gewaarborgd door de Staat.
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Soorten leningen

1. Fungibele effecten:
Staatsbons

2. Niet-fungibele effecten:
Lotenleningen (codes 377, 400, 401, 402)
NMVB/SNCV (De Lijn/TEC) (codes 588, 589)
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1. Fungibele effecten
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Agentschappen 

EUROCLEAR BELGIUM
(CIK)

Hoofdzetel

NBB-SSS
(Clearing NBB)

Huidige situatie (1)
Fungibele effecten

Kluis EBE Kluis NBB
Bank A
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Huidige situatie  (2)

NBB-SSS Swift
Isabel
Fax

Bank A

Elit
Euroclear BE

Matching
en

vereffening

Girale

Effecten

Rekening Bank A

1

2

3

= manuele bediening
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Vanaf 2008-01-01
(Overgangsperiode: 2007-11-01 au 2008-03-31)

Agenstschappen 

NBB
dienst Effecten

Hoofdzetel

NBB-SSS 

Kluis NBB
Bank A
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- Alleen "gangbare effecten" :
- al de aangehechte niet-vervallen coupons
- anders: terug naar afzender

- Deelnemers EXSECO:
gescheiden Keepsafes met vermelding "DEMAT"
niet in een keepsafe (KS) "Bond" 
met bar-code "EXSECO"
fouten: getarifieerd

Levering aan de NBB (1)
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Levering aan de NBB (2)

- Niet-EXSECO klanten:
per post - aangetekende zending
NBB hoofdzetel - loket Effecten
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Levering aan de NBB (3)
- Borderel voor elke keepsafe 

(= per cliënt/agentschap):
per ISIN: het detail van de te dematerialiseren 
effecten (incl. nrs!)
fungibele effecten: de bestaande rekening (clearing) 
waarop de effecten dienen neergelegd te worden

= procedure van de eeuwigdurende leningen 
formulier: "TI-demat-NBB-N"

referentie: max. 16 karakters (sterk aanbevolen)
overgenomen in SWIFT-bericht 
MT544 van de NBB-SSS (sequence LINK) 

eigen formulieren: vooraf voorleggen aan de NBB
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- Fungibele effecten >> NBB-SSS
via New Bond (2 banken):

XML-bestand zenden met bedrag bord. = 0
Indien geen effecten: lege XML wordt toch verwerkt

vanaf ontvangst, terugsturen XML-bestand
1x/dag = feedback BOND

via klassieke Bond / andere:
na ontvangst effecten: feedback per fax / XLS bestand via e-mail, 
zelfde bestand als feedback Bond.

opname in NBB-SSS, na verificatie
doelstelling: D + 1
max.: D + 5

mogelijkheid voor het consulteren van WIROW/Securities:
kennisgeving "39" per borderel - opgemaakt door NBB-SSS

Geen  
Swift,

fax of Isabel
naar  

NBB-SSS !!!

Levering aan de NBB (4)
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- Opgelet bij vervaldagen!!
- < 5 werkdagen voor de coupondatum: 

geen verrichtingen demat. 
- dubbele betaling voorkomen

- Oplossing:
coupon afknippen en aanbieden via het Bond 
center
mantel: KS Demat; kan pas in de NBB-SSS 
worden opgenomen NA de coupondatum!!

Levering aan de NBB (5)
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- Grote volumes (> 200 effecten/ISIN-code)
- TXT-bestand meesturen:

datum (8) (yyyymmdd)
ISIN-code (12)
datum coupon (8)  (yyyymmdd)
coupure (9)
Nrs van (9)
Nrs tot (9)
referentie (50)

Levering aan de NBB (6)
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Boeking
- Na controle, rechtstreeks op een NBB-SSS-

rekening
in principe: nooit rechtzettingen
stel toch fouten:

enkel de juiste zaken zullen op rekening worden 
geboekt (juiste ISIN, juist aantal...)
onregelmatige effecten worden teruggestuurd

bv. ontbrekende coupon

- Geen tussenrekening zoals nu met CIK (EBE)
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Feedback 

= feedback Bond center
bij ontvangst KS door de NBB:
XML - cf. Bond center
TXT/XLS

fouten: e-mail met de referte van het borderel
= feedback NBB-SSS:

Swift MT544 + secure e-mail "LIQUID" (pdf)
WIROW

=> bestaande feedbacks
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2. Niet-fungibele effecten

** Lotenleningen
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Impact lotenleningen

- Vanaf 2008-01-01: 
"one way"
= NBB stuurt geen lotenleningen meer naar de 
banken...

==> al de betrokken banken moeten 2 
effectenrekeningen openen bij de NBB 

(of werken via een andere bank).



© National Bank of Belgium

Securities17

Levering aan de NBB (1)
- Niet-fungibele effecten >> in bewaring geven

via EXSECO
via Bond center: omslag Demat

voor beide:
opsturen van een TXT bestand met daarin:

leningscode
coupure
laatst aangehechte coupon
nummers van de effecten
formaat: zie slide 12. 
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Levering aan de NBB (2)

andere banken: 
per post (aangetekende zending)

NBB-hoofdzetel - loket "Effecten"

- Formulier = formulier voor de staatsbons: 
"TI-demat-NBB-N"

zie www.nbb.be/demat
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Behandeling van niet-fungibele effecten (1)
- Registreren van de nrs van effecten per bank

op 2 effectenrekeningen/bank (eigen rekening / klantenrekening)

- Trekkingen: (met of zonder loten)
blokkering van effecten 
blijven op dezelfde rekening!
communicatie van de blokkering: via "reporting"

- De getrokken effecten + coupons worden:
betaald op de vervaldag
op de rekening courant van de bank

met vermelding "lotenleningen"
1 bedrag per ISIN-code

op vervaldag: buitenboeken op uw effectenrekening
indien vrij van RV: de attesten 10 werkdagen voor de vervaldag 
bezorgen
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- Aankopen / verkopen:
Communicatie van 2 banken >> NBB

secure e-mail (/ e-mail), met de effectennummers 
de nummers worden door de verkopende bank meegedeeld
verkoper: 

opgave volledig NBB-effectenrekeningnummer
opgave protocolnummer (3N) - aankopende bank

aankoper: 
opgave volledig NBB-effectenrekeningnummer
opgave protocolnummer (3N) - verkopende bank

formulier: TI-demat-NBB-NF-N

Behandeling van niet-fungibele effecten (2)
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NBB: transfer lotenleningen op de  
effectenrekeningen

na matching van de bedragen
niet voor geblokkeerde effecten!

----------------------------------------------------------------

Transfer portefeuille van bank A > bank B
ook mogelijk voor geblokkeerde effecten

Behandeling van niet-fungibele effecten (3)
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Reporting (1)

1. Neerlegging
• = feedback Bond center
• + extract met nrs of uittreksels

XLS, via e-mail
New Bond: XML

2. Trekking / verzet
• na elke trekking & verzetbetekening
• lijst van geblokkeerde nummers

XLS, via e-mail
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Reporting (2)
- 3. Aankopen / verkopen + transfers

uittreksel van de dagelijkse rekening
op papier ( bedragen + saldo)

dagelijkse numerieke XLS-lijst 
via e-mail (ref. + bedragen + nummers)

4. Maandelijks
overzicht van de effectenrekening

XLS via e-mail (bedragen + nummers)
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2. Niet-fungibele effecten

** Leningen Buurtspoorwegen
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Leningen Buurtspoorwegen

- 11.000 effecten in omloop

- 3 mogelijkheden:
A: alle effecten worden nominatief

B: vervroegde terugbetaling (PM)

C: geen wijziging (PM)
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A: Register op naam
- KB in voorbereiding
- Coupons vanaf 2008-01-01 (?? 2007-09-01) kunnen niet 

meer worden geïnd zonder neerlegging in het register bij 
De Lijn.

- Inzameling effecten via de NBB, die optreedt als 
depositaris voor De Lijn.

kan vanaf 2007-09-01 (voordien enkel rechstreeks met "De Lijn")

- Beurstransacties: zie afzonderlijk schema
kopende en verkopende bank: 

enkel communicatie met De Lijn:
identiteit titularis, kopie ID-kaart...
nummers van de effecten

De Lijn: communicatie met de verkoper en koper.
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Timing
- Afhankelijk van de datum van de 

beslissing.
- Impact vanaf 2008-01-01 
- Met nieuw KB: wellicht vanaf 2007-09-01
- Klein volume (11.000 effecten)
- (PM: Indien geen KB: levering aan NBB mogelijk vanaf 

2007-11-01
effectenrekeningen = lotenleningen)
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Contact bij De Lijn
- Rita Huygen - Verantwoordelijke Thesaurie

De Lijn - Centrale Diensten
Afdeling Financiën
Motstraat 20 - 2800 Mechelen
* tel. 32 (0)15 44 07 71 

- * fax 32 (0)15 44 09 97
* rita.huygen@delijn.be 

- * www.delijn.be (documenten & info; nog niet klaar)
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3. Facturatie en timing
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Tarificatie

- Fungibele effecten: 
procedure Bond Center = tarieven Bond Center  

zie volgende slide

- Niet-fungibele effecten:
0,075 EUR per effect en per jaar (bewaarloon)
per aankooporder / verkooporder :

5,00 EUR per order
0,01 EUR per effect
te betalen door de bank van de koper én door de bank 
van de verkoper.
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Tarieven Bond center 
(2006-02-01)

€ 4,20€ 5,26per fout
€ 1,31€ 1,52per ISIN (= lijn)

€ 0,52€ 1,05per pakje

Elektronische 
procedure

Manuele 
procedure
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Facturatie

- Jaarlijks per ISIN-code  (= 4x/jaar):
verrichtingen tot 30.mm-1.xx
situatie van 30.mm-1.xx 

geen prorata temporis
facturatie in mm+1

(mm = vervalmaand (coupon))
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Timing

- 2008-01-01: alle banken
zeker voor de lotenleningen (+ev.  Buurtspoorwegen)

- Overgangsperiode >> 2008-03-31
alleen voor de lotenleningen
per bank één enkel systeem!

- Leveringen lotenleningen mogelijk vanaf 2007-11-01
pm. testperiode: 10-2007 (New Bond)

- Leveringen Buurtspoorwegen mogelijk vanaf 2007-09-01
onder voorbehoud KB
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4. Besluit
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Effectenrekeningen bij de NBB 

- Voor de staatsbons 
bestaande NBB-SSS rekeningen

eigen portefeuille 
klantenportefeuille

- 2 nieuwe voor de lotenleningen 
(PM: + ev.  Buurtspoorwegen, indien geen KB)
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Contact

- Luc Janssens
Phone: +32.2.221.45.90
luc.janssens@nbb.be

- Marc Lejoly
Phone: +32.2.221.52.30
marc.lejoly@nbb.be

- Pascal Mareschal
Phone: +32.2.221.26.39
pascal.mareschal@nbb.be

www.nbb.be/demat

e-mail: demat@nbb.be





Marc LEJOLY
Dienst Effecten
2007-05-10

DB Demat:

Publicatie demat gegevens van de 
ondernemingen
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DB Demat

- Beschrijving van de problematiek

- Concreet voorstel

- Tarieven & planning

- Administratie
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Context

2008-05-07

Coupons
betaalbaar

<=
2008-05-07

2009-05-07

Coupons
betaalbaar

<=
2008-05-07

Coupons
betaalbaar

>=
2009-05-07

indien ingeschreven op een
effectenrekening

xxx-xxxxxxx-xx

2009-01-01

AV
2007-09-11

Beslissing
tot

dematerialisatie
op

2009-01-01

Ultimate
Demat
date

2007-09-11
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Reparatiewet, Art. 89

- " De koning kan een instelling aanwijzen 
die, ..., zal belast worden met het 
bijhouden van een gegevensbank die de 
relevante informatie over de emittenten
herneemt, ..." 

- Bedoeling: de NBB wordt aangewezen via 
een KB.
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Algemeen principe
- Input DB Demat

wie: top van de piramide
hoe: CSSR
controle: top van de piramide

- Consultatie
verantwoordelijkheid: de banken
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Inhoud van de Db Demat
- Effecten met ISIN

sleutel in DB Demat
ook voor coupons (optioneel)

- Niet in DB Demat: 
kasbons (zonder ISIN)
effecten die niet meer gangbaar zijn.

bv. effecten die eerst moeten omgeruild worden 
alvorens zij kunnen gedematerialiseerd worden.
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Effecten volledig op naam 
Stel: register niet bijgehouden door een bank:

Geen zin deze info in de DB Demat op te nemen

Gevolg?
Klant biedt zich aan met een effect dat:

niet genoteerd is, en
waarvoor er niets in de DB Demat bestaat: 

>> doorverwijzen naar de betrokken onderneming
... of opzoeken in het Staatsblad

Indien een bank dit register bijhoudt: wel in DB Demat
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Gegevens DB Demat - volume?

- ± 111.000 actieve ondernemingen (info:  
Balanscentrale)

min de ondernemingen die zelf het register van nominatieve
aandelen aanhouden

- Beveks... : ± 3.000 ISIN's
hypothese: worden alle opgenomen

- Toegekende BE ISIN-codes: 100.000

- => hypothese: 10.000 ISIN's in DB-demat
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DB Demat

- Beschrijving van de problematiek

- Concreet voorstel

- Tarieven & planning

- Administratie
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Onderneming
(Kruispuntbank

der 
ondernemingen )

KBO

Securities

ISIN code 
Issuance date
Maturity date
Label
Instrument Type (Share, Bonds, Beveks,...)

Dematerialisation indicator
(ie: Dematerialised, Dematerialised + bearer, Registered)

Ultimate Dematerialisation date
Publication date (Staatsblad) (optional)
Comment (optional)

Financial Intermediaries Coupons

Number
Payment Date
Demat (Y/N)
Currency (optional)
Value (optional)
ISIN (optional)
Comment (optional)

Role (o.a.: top van de piramide,
paying agents, registerhouder )

Entity(o.a.: Euroclear, Fortis, KBC,...)

0-21-N

1-N
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Opmerkingen

- Ultimate dematerialisation date
datum vanaf wanneer de eerste materiële 
coupon zijn rechten verliest
tenzij het effect op een effectenrekening 
wordt gedeponeerd

- coupons (optional) : demat Y/N
Y = de eerste coupon die niet meer aan 

toonder kan uitbetaald worden 
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Permitted values

Rol

HEAD = Top of pyramid
PAYA = Principal Paying Agent
PAYE = Other Paying Agent
REGI = Registrar

Dematerialisation indicator

01 = Dematerialised + Bearer + Registered
02 = Dematerialised + Registered
03 = Only registered
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D+1

DB Demat: Workflow

D+2D

Insert ISIN
in CSSR

Top of
Pyramid

Provide
feedback of

input

NBB Top of
Pyramid

Consult via Wirow

Receive
automated XML

Bank

SubscriberSubscriber
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INPUT: CSSR
- Aanlevering info > NBB

uitsluitend via CSSR
kanaal in elke bank gebruikt voor statistische 
rapportering
strong authentication
initial load via CSV

www.nbb.be/CSSR > Summary

- KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)
opzoeken ondernemingsnummer

http://mineco.fgov.be/kbo.htm
http://mineco.fgov.be/bce.htm



© National Bank of Belgium
Securities15

INPUT: CSSR - Control panel

Creation : New
Update : Reopen
Delete : X
Validate : Close
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- Opmerkingen:
1. Technisch kunnen in CSSR meer coupons 

ingebracht worden. 
Maar: DB Demat zal alle overige info niet 
verspreiden.

2. Indien Demat op 31.12.2013: 
coupongegevens NIET vermelden.

Coupons - gegevensinvoer 
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INPUT: initial load via CSV

- Structure (!!! Draft !!!)
S ;BE0003845626; 0404676971; 20010101; 29991231; 20080101; 01; 02
C ;BE0003845626; 55; 20070420; N; EUR; 3,82;
C ;BE0003845626; 56; 20080420; Y; EUR; ;
I ;BE0003845626; HEAD; 0403206432;
I ;BE0003845626; PAYA; 0421883286;
I ;BE0003845626; PAYE; 0403241371;
I ;BE0003845626; PAYE; 0473879289;
I ;BE0003845626; PAYE; ; BNP Paribas Luxembourg
I ;BE0003845626; REGI; 0403206432;
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Verbeteringen/aanvullingen

- Mogelijk een ISIN terug te openen
Nut:

nieuwe couponinfo
datum publicatie Staatsblad invoeren
...

- Mogelijk een ISIN te schrappen
nieuwe invoer = nieuwe aangifte (betalend)
bv. wijziging top vd piramide (!)
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Quality control

- Controle met KBO (door NBB):
bestaat het ondernemingsnummer?

- Output PDF/XML: 
vermelding ook van NAAM top van de piramide, 
de paying agents, houder van A-register
verantwoordelijkheid inbrengende bank om deze 
info te controleren
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OUTPUT (1)

- Feedback na elke neerlegging:
D+1
e-mail in pdf (voorkeur: groepsadres)
>> controle door de bank

- Verspreiding van informatie:
D+2
via Internet: Wirow fin Market's
via XML 
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Wirow fin Market's

- NBB-toegang voor de banken
- Beveiligde toegang via internet voor financiële

informatie
- Nu 4 modules: 

Recour, Ellips (= cash)
Collateral
Securities

- Nieuwe module: Demat
Tarificatie: abonnement + per ondervraging
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Wirow: Demat
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Wirow: Demat
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OUTPUT (2)

- Batch-bestand
XML-bestand

initiële upload
dagelijkse bijwerkingen
ook XML indien er geen verrichtingen zijn
via e-mail

beschikbaar voor 
de data-providers
iedereen die dit wenst.
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Einde DB Demat

- Vanaf 2014-01-01 kunnen er geen nieuwe 
gegevens meer in worden opgenomen.

>> toepassing zonder voorwerp
>> afgeschaft op 2015-01-01
eventuele andere consultatiemogelijkheden

internet
CD-rom
...
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DB Demat

- Beschrijving van de problematiek

- Concreet voorstel

- Tarieven & planning

- Administratie
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Tarieven DB Demat

- € 40 per registratie
per ISIN-code
bij de neerlegging van de info 
trimestriële facturatie aan de top van de piramide
bijwerking: gratis

Opm. enkel voor wie een bank (incl. EBE & NBB) kiest als
top van de piramide
>> DB NIET volledig!

- Opvragingen
XML-dagelijkse bijwerking: abonnement: € 3.000/jaar
punctuele extracten (XLS, MDB): € 500/ondervraging
WIROW: € 400/jaar voor de module Demat + € 0,2/ondervraging
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Tijdsschema
- 2007-10-08: aanvraag NUIN (CSSR & Wirow)
- 2007-10-20: start testperiode gegevensinvoer

(test-NUIN nodig!)
- 2007-10-xx: KB dat NBB aanduidt voor DB Demat
- 2007-11-01: start CSSR/Demat (gegevensinvoer)
- 2007-12-15: start WIROW/Demat
- 2007-12-15: start verzending XML's
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DB Demat

- Beschrijving van de problematiek

- Concreet voorstel

- Tarieven & planning

- Administratie
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Administratie  (1)

- 1. Bank - top van de piramide:

Aanvraag NBB-Certificaat

GEEN overeenkomst CSSR nodig

Info: www.nbb.be/cssr
Hans Schollaert: 02 221.44.43 hans.schollaert@nbb.be
gebruikershandleiding 
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Administratie (2)

- 2. Toegang tot WIROW-demat
Overeenkomst WIROW

zie www.betalingssystemen.be > WIROW FIN Markets
agreement letter
contract

na ondertekening contract:
toegang tot beveiligd deel met alle technische info

NUIN (NBB certificaat voor beveiligde toegang)
indien uw bank er nog geen heeft (+ vervanging bestaande)
zie www.betalingssystemen.be

contact: Patrick.Ottoy@nbb.be (02 221 38 96)
niet voor november 2007!
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Administratie (3)

- 3. Abonnement XML:
Overeenkomst Demat-XML
aanvragen via "demat@nbb.be"

- 4. Punctuele aanvraag (XLS.... ): 
aanvraagdocument = e-mail
via "demat@nbb.be"
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Contacts

- Luc Janssens
Phone: +32.2.221.45.90
luc.janssens@nbb.be

- Marc Lejoly
Phone: +32.2.221.52.30
marc.lejoly@nbb.be

- Pascal Mareschal
Phone: +32.2.221.26.39
pascal.mareschal@nbb.be

www.nbb.be/demat

e-mail: demat@nbb.be



Dematerialization
Impact on affiliates of Euroclear Belgium

May 10th 2007



Agenda
Services provided by Euroclear Belgium

– As Head of Pyramid
– In case Euroclear Belgium is not Head of Pyramid

Deposit at Euroclear Belgium
– Opposition Handling
– ‘Exchange Reserve’ Handling 
– Coupon Handling

Status update
– Sub-Deposit at Euroclear Belgium
– Funds (with Euroclear Belgium as Head of Pyramid)

Procedure for Migration of position if EBE not ‘HoP’

Procedure for Change of Form if EBE is Head of Pyramid



Service stopped as from 25/12/2007PRIOS

Government Bonds until 31/03/2008
Oppositions: booked on non-fungible account
Missing coupons under 2-forms regime accepted

Service stopped as from 25/12/2007
Exception procedure: Immobilisation & destruction

Deposit

Withdrawal

Dematerialization
Services by Euroclear Belgium if Head of Pyramid



Service stopped as from 25/12/2007PRIOS

Deposit no longer accepted in Euroclear Belgium
Instrument no longer eligible in Euroclear Belgium
Migration of existing positions required

Service stopped as from 25/12/2007
Migration of physical position required before

Deposit

Withdrawal

Dematerialization
Services by Euroclear Belgium if not Head of Pyramid



Dematerialization process
First day of dematerialization : 01/01/2008*

Total Issuance

(0) 1000

Nom

200 (0)

Demat to be issued
800** (0)

Physical

(0) 500

Vault position at Euroclear Belgium

Banque A 
150 (0)

Banque B 
350 (0)

Accounts open with Euroclear Belgium Share register holder

Mr X: 130

Mr Y: 70

Euroclear Belgium
: 500

(1)  150 (1)  350
350** (2)150** (2)

(2) 150**
(2) 350**

150 (1)
350 (1)

* 01/01/2008 as fixed by Law or on the date specified by the 
issuer in the ‘Articles of Association’

** = dematerialized position

Issuer
Accounts

Affiliate
Accounts

Bearer in circulation

(0) 300



Vault position at Euroclear Belgium

Accounts open with Euroclear Belgium Share register holder

Bearer in circulation

Deposit at Euroclear Belgium:
Dematerialization process (post-Demat)

(0) 500 ** = dematerialized position

(0) 300

Total Issuance

1000 (0)

Nom

200 (0)

Demat to be issued

300** (0)
Physicals

Banque A 

150** (0)

Banque B 
350** (0)

50 (2)
50 (1)

50** (3)

500 (0)
50 (2)

50** (3)
Mr X: 130

Mr Y: 70

Issuer
Accounts

Affiliate
Accounts



100

50

Conservation Acct

Non-Fungible Acct

50
50

100

Conservation Acct

Non-Fungible Acct

100
50

Conservation Acct

1. Deposit registration on the conservation account of the affiliate

2. Same Operational Day: Numerical registration of the deposit

3. Manual input (internally) of a new ‘non-fungible’ deposit for the 
position on which the opposition was announced

4. Regularization of opposition

5. Initiation of new deposit in Conservation account (internal manual 
process)

1.

2.

3.

50
150

Conservation Acct

4.

5.

Deposit at Euroclear Belgium:
Opposition handling

Withdrawal + Deposit

Correction + Deposit



Deposit at Euroclear Belgium:
‘Exchange Reserve’ Handling

Exchange executed by 
‘Service Financier’

‘New’ security
Deposit accepted

‘Old’ security
no eligible



Deposit at Euroclear Belgium:
Coupon Handling

Two-forms Regime
(Dematerialized, Nominative)

Deposit of a security
presented CUM CPN 2

SP
EC

IM
EN

2
3
4

6
7

Three-forms Regime
(Dematerialized, Bearer, Nominative)

SP
EC

IM
EN

2
3
4

6
7Deposit of a security

presented CUM CPN 2



Sub-deposit at Euroclear Belgium:

Scenario 1:

Euroclear Belgium opens account with Head of Pyramid

Legal Opinion: Authorized under some conditions
Operational feasibility: Not before 01/01/2008

Scenario 2:

Head of Pyramid opens account with Euroclear Belgium

Legal Opinion: Not authorized
Operational feasibility: Possibly without too many developments

Scenario 3:

Alternative scenario’s which will be discussed during a 
‘Sub-deposit Task Force’



Institution

Funds

ISIN 1
ISIN 2
ISIN 3Compartiments

ISIN 1ISIN 4
ISIN 5

4 accounts
+ Digi pass

Degressively by institution

Invoicing

Recurring Account Fee
(at choice Issuer for segregation purposes)

Funds at Euroclear Belgium:



Affiliate
Issuer

270

230

Scenario 1: Request Change of Form with Financial Institution

Nominal  75

Shareholder A     100
Shareholder B      100

+75  (2)

Affiliate A

Affiliate B

Total Issuance

Demat to be issued

Nominative

Physical

1000

300

200

100

100

(1b)  75
75 (0)

75  (1a)

+75  (0)

Procedure Change of Form:
Euroclear Belgium has been appointed as Head of Pyramid

1. Deposit of physical
securities by Financial 
Institution with ‘Head of 
Pyramid’

2. Request for change of form

1.

2.

75 (1b)
(1a)  75

(2)  75

75 (2)



Procedure Change of Form:
Euroclear Belgium has been appointed as Head of Pyramid

Issuer

Total Issuance

Demat to be issued

Nominative

Physical

1000

300

200

270

230

100

100

Scenario 2: Request Change of Form with Issuer directly

Nominal  75

75

75

Affiliate A

Affiliate B

EBE   500

Shareholder A     100
Shareholder B      100

+75

1.

2.



Securities Department

Stephan Carnol
Mei 2007

Kasbons : 

Praktische aspecten van de dematerialisering



DEMATERIALISERING KASBONS 05/2007

Agenda : Kasbons

Wettelijk aspect
Categorie van effecten
Implicaties

Rol van de financiële instellingen
Emittenten
Hoofd van de piramide
Bewaarnemers
Rekeninghouders

Het einde van de overgangsperiode
Conclusie
Debat – question time



DEMATERIALISERING KASBONS 05/2007

Wettelijk aspect

Referentieteksten : 
Wet van 14/12/2005 (art. 3) en ‘herstelwet’ 2007
Circulaires van de CBFA :

• Afschaffing van de effecten aan toonder
• Administratie van financiële instrumenten

Kasbons : 
Categorieën van ‘overige effecten’



DEMATERIALISERING KASBONS 05/2007

Praktische implicaties

01/01/2008 : automatische omzetting in 
gedematerialiseerde effecten van alle kasbons in depot
Vanaf 01/01/2008 wordt materiële levering onmogelijk
Keuzemogelijkheid voor de emittent inzake erkenning 
van de materiële vorm : 

De emittent erkent niet langer de materiële vorm : de 
coupon verliest zijn rechtswaarde en dus kan de coupon 
niet meer ‘aan het loket’ worden uitbetaald.
Inbewaarneming is verplicht.
De emittent kan de materiële vorm erkennen uiterlijk tot 
31/12/2013.  De coupons worden dus voort uitbetaald.



DEMATERIALISERING KASBONS 05/2007

Rol van de instellingen

Emittent
Hoofd van de piramide
Bewaarnemer
Rekeninghouder



DEMATERIALISERING KASBONS 05/2007

Emittent

Vóór 01/01/2008 de nodige maatregelen nemen om 
alle dergelijke effecten in omloop te kunnen bijhouden 

Met de mogelijkheid tot erkenning van de 
gedematerialiseerde vorm
Keuze van de einddatum van de overgangsperiode 
(erkenning van de materiële effecten)
Aanwijzen van het hoofd van de piramide 
Bekendmaking van die keuzes, overeenkomstig de wet



DEMATERIALISERING KASBONS 05/2007

Hoofd van de piramide

Verplichte aanwijzing van het hoofd van de piramide
Dit kan de emittent zijn of een kredietinstelling dan wel een
beleggingsonderneming

Rol : Doeltreffende organisatie inzake boekhouding en toezicht : 
Beschrijving in de CBFA-circulaire

• Houdt de volledige positie van de te dematerialiseren effecten bij
• Voorafgaande matching
• Overeenkomst en communicatie bestemd voor de emittent
• Dubbele boekhouding
• Dagelijkse matching in het dematerialiseringsproces van de 

uitgifte
• Informatieopdracht ten opzichte van de markt



DEMATERIALISERING KASBONS 05/2007

Bewaarnemer

Keuze van een bewaarnemer
Dit kan de emittent zijn

Inachtneming van de verplichtingen van een
bewaarnemer

Verwijzing naar de Febelfin-werkgroep inzake kasbons : 
zie bijlage
Procedures waarin moet worden voorzien : 

• Verkopen
• Fees
• Custody - reporting: gebruik van SWIFT
• Overdrachten



DEMATERIALISERING KASBONS 05/2007

Rekeninghouder

Definitie : bijhouden van de gedematerialiseerde
kasbons (en dus in depot)
Dit kan de emittent zijn of een vereffeningsinstelling of 
nog een aangesloten lid
Feitelijke rol van de banken
Inachtneming van de CBFA-circulaire

Strenge toepassingscriteria
Informatiedossier : juni 2007
Regels inzake boekhouding, organisatie en toezicht



DEMATERIALISERING KASBONS 05/2007

Einde van de overgangsperiode - 2013

Effecten aan toonder die per 31/12/2013 niet zijn 
omgezet, worden van rechtswege in gedematerialiseerde 
effecten omgezet.
Vanaf 01/01/2015 worden de niet ingediende effecten te 
koop aangeboden. Wat de kasbons betreft, zullen die 
effecten door de emittent worden teruggekocht.
Verplichte storting van de overeenkomstige bedragen aan 
de Deposito- en Consignatiekas.
Toonders die na de verkoop opdagen, kunnen die 
bedragen recupereren, mits zij 10 % boete per jaar 
betalen.



DEMATERIALISERING KASBONS 05/2007

Conclusie

De rol van bewaarnemer en van hoofd van de piramide is
een ernstige taak:
Inachtneming van de CBFA-circulaires
Rekening houden met de Febelfin-circulaire en met de 
marktpraktijken



DEMATERIALISERING KASBONS 05/2007

Question time 

Dank voor uw aandacht…



July 10, 2007

RBC Dexia Investor Services Belgium

Dematerialisatie: Hoofd van de Piramide
voor ICB’s naar Belgisch recht
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1) Statuut RBC Dexia IS Belgium 

• Beleggingsonderneming (beursvennootschap), die zich bezig houdt met de 
boekhoudkundige en juridische administratie van ICB’s. 

• Vergunning voor o.a. de bewaarneming en administratie van financiële instrumenten 

• Definitie transfer agent (shareholders services)
• houder van het aandelenregister;
• behandeling van orders tot verkoop, uitgifte, inkoop, terugbetaling en intrekking van 

rechten van deelneming voor rekening van de ICB

• Zicht over de totale omloop van de Dexia fondsen

• Dexia fondsen

Dexia Bank België (DBB) = depothoudende bank (definitie art. 8-9 van KB 04/03/05 
m.b.t. bepaalde ICB’s )

RBC Dexia IS Belgium = administratief agent, met inbegrip van de transfer agent 
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2) Samenweking DBB- RBC Dexia IS

• Rol depothoudende bank (DBB) nauw verbonden aan die van RBC Dexia IS Belgium 
in dematerialisatieprocedure:

DBB neemt in ontvangst de fysieke titels , waarvan de omzetting in 
gedematerialiseerde effecten wordt aangevraagd 

RBC Dexia IS Belgium treedt op als top van de piramide. 

• Bijlage 1 Circulaire PPB-2007-4-CPB-1 n.a.v. de Wet van 14/12/2005 houdende 
afschaffing van de effecten aan toonder, somt de functies op die worden vervuld door 
instellingen aan de top van de piramide: 

• inschrijving in het aandelenregister van de emittent ; 
• relatiebeheerder met de emittent ; 
• rekeninghouder (na overgangsperiode) voor het geheel van de uitgegeven 

gedematerialiseerde effecten van de betrokken emittent ; 
• informatiebron en aanspreekpunt voor de overige rekeninghouders.
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3) Type van beleggingsinstrumenten

Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB) naar Belgisch
recht

• Beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (BEVEK)
=> Vennootschapseffecten (art. 2, 1° eerste streepje van de Wet van 14/12/2005) 

• Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen (GBF)
=> Overige effecten (restcategorie zoals bedoeld door art. 2 ,1° derde streepje van de Wet 

van 14/12/2005, zoals uitgebreid door de reparatiewet) 
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4) Hoofd van de Piramide (1)

RBC 
DEXIA IS 

BEL.

DIS-
TRI-
BU-

TOR A

DEXIA 
BANK 
BEL-
GIUM

EURO
CLEA

R 
BANK 
BELG.

DISTRI-
BUTOR X

INSTITU-
TIONAL

CLIENTS

RETAIL 
CLIENTS

UNDERLYING CLIENTS UNDERLYING CLIENTS

Emittent 1

2

3

4

A
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4) Hoofd van de Piramide (2)

• A. Aanstelling van RBC Dexia IS Belgium als rekeninghouder in naam en voor
rekening van de ICB = hoofd van de piramide.

• Niveau 1: RBC Dexia IS Belgium aanvaardt de functie « hoofd van de piramide »
voor ICB’s naar Belgisch recht, waarvoor zij het volledig aandeelhoudersregister
bijhoudt.

• Niveau 2: RBC Dexia IS Belgium heeft een professionele relatie met verschillende
verdelers.

• Dexia Bank België: aanstelling Dexia Bank België voor de behandeling van de 
fysieke effecten

• Niveau 3: Dexia Bank België, als verdeler, heeft verschillende onderliggende cliënten
die beleggingen doorgeven.

• Niveau 4: De onderliggende cliënten kunnen op hun beurt onderliggende cliënten
hebben die beleggingen kunnen doorgeven. 
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5) Takenpakket (1)

• Bijhouden van het aandeelhoudersregister en/of register van deelbewijzen in een
speciaal ontworpen informatica-applicatie

• Aanvaarding van de verdelers (sub-accounting)
• Identificatie van verdelers door Compliance
• Distributie-overeenkomst per verdeler met de ICB / beheersvennootschap
• Creatie van de verdelers

• Creatie van de effecten (Isin-code)

• Verwerking van de orders
• Ontvangst van transacties in de betrokken ICB’s en voor de aanvaarde verdelers
• Bevestiging van de transacties in de betrokken ICB’s en voor de aanvaarde verdelers
• Transferten tussen aanvaarde verdelers
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5) Takenpakket (2)

• Betalingsverkeer tussen aanvaarde verdelers en ICB’s

• Reporting
• Maandelijks, positie-overzicht naar de aanvaarde verdelers
• Semestrieel, een gewaardeerd positie-overzicht naar de aanvaarde verdelers

• Reconciliatie van de ICB’s
• Dagelijkse cash-reconciliaties
• Effecten reconciliatie

• Dagelijkse reconciliatie met de boekhouding van de ICB’s
• Dagelijkse reconciliatie met de aanvaarde verdelers op basis van de confirmaties
• Maandelijkse reconciliatie met de effectenbalans welke wordt doorgegeven aan de CBFA 

(trimestrieel)
• Controle door depothoudende bank: tussen op de in omloop zijnde deelbewijzen in de 

boekhouding en het aandeelhoudersregister/register van rechten van deelneming
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4) Takenpakket (3)

• Diversen
• Communicatie « corporate events » op basis van de publicatie in de financiële pers
• Afhandeling van de « corporate events » voor de aanvaarde verdelers
• Diverse communicaties (prospectussen, e.d.)

• Archivering
• Bijhouden van alle gegevens online voor 5 jaar
• Bijhouden van alle papier gegevens voor 10 jaar
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5) Passende administratieve en 
boekhoudkundige organisatie

• Scheiding tussen eigen effecten en effecten van cliënten

• Effectenboekhouding 
Effectenbalans (zie bijlage 2 van circulaire 2007-7-CPB m.b.t. de administratie van 
financiële instrumenten)

• Rapportering
Trimestriële rapportering naar CBFA 
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6) Contact

• Thibaut de Saint Moulin – Managing Director
• Phone: + 32 2 222 84 78
• thibaut.desaintmoulin@rbcdexia-is.net

• Thierry Bergiers – Head of Shareholders Services
• Phone: + 32 2 222 07 40
• thierry.bergiers@rbcdexia-is.net



Dematerialisering en compliance: 
praktische aspecten.

Yannick Ramakers

Hoofd stafcel compliance groep                                Brussel, 10 mei 2007
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Circulaires van de CBFA
2 circulaires van de CBFA bevatten richtlijnen voor de 
compliance-functie:

Circulaire PPB-2007-4-CPB van 26 februari 2007 aan de 
kredietinstellingen en de beursvennootschappen naar 
aanleiding van de wet van 14 december 2005 houdende 
afschaffing van de effecten aan toonder (circulaire 
dematerialisatie)

Circulaire PPB-2007-7-CPB van 10 april 2007 aan de 
kredietinstellingen, beursvennootschappen, 
vereffeningsinstellingen en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen 
inzake de administratie van financiële instrumenten 
(circulaire administratie financiële instrumenten)
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Circulaire dematerialisatie
Aandachtspunten:

Bijzondere waakzaamheid voor mogelijke 
witwasoperaties + strikte toepassing van de regels 
opgenomen in de bestaande witwasreglementering:
− identificatie van occasionele cliënten;
− regels inzake het cliënt-acceptatiebeleid;
− bestendige waakzaamheid t.o.v. de zakenrelatie;
− bijzondere aandacht voor ongebruikelijke verrichtingen.

Opleiding/instructies voor medewerkers en 
gevolmachtigde agenten
− procedures en taken inzake interne controle, compliance

en interne audit moeten hierop worden afgestemd;
− de nodige middelen moeten hiervoor worden vrijgemaakt.       
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Circulaire dematerialisatie
Informatiedossier

aan de CBFA te bezorgen voor eind juni 2007
Inhoud:
− Algemene politiek en beleid
− Administratieve organisatie en interne controle:

richtlijnen, procedures en maatregelen van interne controle;
specifieke maatregelen i.h.k.v. het antiwitwasbeleid;
organisatie en interne controle m.b.t. de administratie van 
gedematerialiseerde effecten.

− Bijkomende gegevens als instelling optreedt als 
rekeninghouder aan de top van de piramide

− Compliance (overzicht aandachtspunten compliance
officer, vnl. acceptatiebeleid cliënten en hun tegoeden)

− Interne audit (overzicht geplande auditopdrachten)
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Het antiwitwasbeleid
Dematerialisering van effecten op zich geen nieuw 
gegeven voor de toepassing van de 
antiwitwasrichtlijnen!

Bijgevolg:
er zijn klare en duidelijke onderrichtingen beschikbaar
onderrichtingen worden regelmatig in herinnering 
gebracht
regelmatige controle op de naleving van de 
onderrichtingen
geautomatiseerde tweedelijnscontrole op ongebruikelijke 
verrichtingen 
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Het antiwitwasbeleid (vervolg)
Tijdens overgangsperiode van de dematerialisatie (tot 
eind 2013) blijft bestaande antiwitwasbeleid
onverminderd van toepassing

Maar, antwitwasbeleid zal (nog) meer in de kijker staan 
met bijzondere aandacht voor:

“Ken uw cliënt”
− formele identificatie
− inhoudelijke identificatie (cliëntacceptatiebeleid)

Constante waakzaamheid
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Het antiwitwasbeleid (vervolg)
Constante waakzaamheid: in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van de kantoormedewerkers.

Kantoormedewerkers moeten zich bij iedere vraag tot 
deponering van materiële effecten (in het bijzonder bij 
occasionele cliënten) een aantal vragen stellen:

Waarom komt de cliënt zijn effecten specifiek hier 
deponeren?
Wat is de herkomst van de aangeboden effecten?
Welke zijn de (professionele) activiteiten van de cliënt?
Passen de effecten in het transactiepatroon van de 
cliënt?
Passen de effecten in het globale vermogen van de 
cliënt?
Zijn er indicaties van witwassen? 



8

Fiscaal voorkomingsbeleid
Dematerialisering leidt niet alleen tot verhoogde 
aandacht voor het antiwitwasbeleid, maar ook tot een 
verhoogde aandacht voor het fiscaal 
voorkomingsbeleid.

Bestaande richtlijnen m.b.t. het fiscaal 
voorkomingsbeleid zullen moeten herzien worden:

deponering van materiële effecten
− bij duidelijke aanwijzing van misdrijf (fiscaal of ander) 

wordt de transactie geweigerd
− Voor bedragen > 100 000 EUR geldt dat cliënt moet 

bewijzen of attesteren dat de effecten hun fiscaal regime 
hebben ondergaan

repatriëring van effecten op buitenlandse rekening 
− geen materiële deponering maar overschrijving op 

effectenrekening
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Fiscaal voorkomingsbeleid (vervolg)
Aangeboden materiële effecten kunnen niet meer 
geweigerd worden.

Ook niet als ze voortkomen uit een misdrijf (met 
inbegrip van fiscale fraude)

Bijgevolg: 
financiële instellingen/emittenten en hun medewerkers 
blootgesteld aan mogelijke strafrechtelijke vervolging 
voor met name fiscale fraude (die niet ernstig en 
georganiseerd is)
een wijziging van artikel 505 van het strafwetboek drong 
zich op.



10

Dematerialisatie en fiscale misdrijven
Wijziging artikel 505 SW.

Goedgekeurd door het Parlement (Doc. 51 1603/005 en 
1603/006)
Heling op fiscaal vlak enkel nog voor:
− feiten gepleegd in het raam van ernstige en 

georganiseerde fiscale fraude, waarbij
− bijzonder ingewikkelde mechanismen, of
− procédés van internationale omvang, worden aangewend

Merk op: zelfde definitie als in artikel 3§2 van de wet van 
11 januari 1993.
− Preventief en repressief luik van de 

antiwitwasreglementering worden met elkaar in 
overeenstemming gebracht.
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Dematerialisatie en fiscale misdrijven
Nieuw artikel 14quinquies in de wet van 11 januari 
1993

Artikel 103 van het ontwerp van programmawet (Doc. 51 
3058/001, pag. 51 en pag 225)
Melding aan de CFI als:
− er een vermoeden is dat een feit of een verrichting 

verband kan houden met witwassen van geld afkomstig uit 
ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij 
bijzonder ingewikkelde mechanismen of procédés van 
internationale omvang worden aangewend, 

− EN
− van zodra er sprake is van minstens één van de volgende 

indicatoren
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Dematerialisatie en fiscale misdrijven
Ontwerp KB tot uitvoering van artikel 14quinquies
1.  De tussenkomst van schermvennootschappen met 

zetel in fiscaal paradijs of offshore centrum
2.  Gebruik van vennootschappen waarin kort geleden 

verschillende statutaire wijzigingen zijn doorgevoerd
3.  Gebruik van stromannen
4.  Financiële verrichtingen die verdacht of atypisch zijn 

gelet op de gewoonlijke uitoefening van de activiteiten 
5.  Zeer forse stijgingen van de omzet op recent geopende 

of voorheen slapende rekeningen
6.  Het gebruik van onregelmatige facturen (ontbreken 

BTW-nummer, nummer financiële rekening. …)
7.  Gebruik van doorsluisrekeningen



13

Dematerialisatie en fiscale misdrijven
8.  Gebruik van tussenrekeningen waardoor identificatie 

van werkelijk economisch begunstigde en van de 
banden tussen de oorspong en de bestemming van de 
fondsen bemoeilijkt word

9.  Internationale dimensie van de financiële verrichtingen 
waardoor hun economische en financiële 
rechtvaardiging moeilijk kan worden begrepen

10. Weigering van de cliënt of onmogelijkheid om 
onderliggende stukken voor te leggen aangaande de 
herkomst van de fondsen

11. Het organiseren van insolvabiliteit door de snelle 
verkoop van activa

12. Het gebruik van back-to-back leningen
13. De betaling van commissielonen aan buitenlandse 

vennootschappen zonder commerciële activiteiten en 
omgekeerd
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Dematerialisatie en fiscale misdrijven
Er is nood aan overleg (binnen de sector, met de CFI, de 
CBFA,…) met het oog op een duidelijke en ondubbelzinnige 
interpretatie van deze indicatoren.
Het KB voorziet in artikel 3 een tweejaarlijkse evaluatie van deze 
indicatoren
Betrokken partijen:

Cel voor financiële informatieverwerking
Commissie voor bank-, financie- en assurantiewezen
Belgische federatie van de financiële sector

Praktische gevolgen van deze wijzigingen:
Aanpassing van de bestaande richtlijnen
Aanpassing van de bestaande opleidingen inzake witwasbestrijding
Aanpassing van de rules van de geautomatiseerde 
tweedelijnscontrole

Algemeen wordt een toename verwacht van het aantal 
meldingen aan de CFI
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Circulaire administratie financiële 
instrumenten

Overzicht van de principes van deze circulaire:
Principe nr.1: de verantwoordelijkheid van het 
directiecomité/de effectieve leiding
Principe nr.2: het onderscheid tussen financiële 
instrumenten toebehorend aan cliënten van de instelling 
en deze van de instelling zelf
Principe nr.3: een administratie van de financiële 
instrumenten toebehorend aan cliënten op basis van 
gegevens over de financiële instrumenten, de cliënten 
en de bewaarders (voor zover van toepassing)
Principe nr.4: financiële instrumenten worden 
ingeschreven op rekening, volgens de regels van het 
dubbel boekhouden
Principe nr.5: bevestiging van de verrichtingen aan de 
niet-professionele cliënt
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Circulaire administratie financiële 
instrumenten

Principe nr.6: (minstens) jaarlijks gedetailleerd overzicht van de 
financiële instrumenten
Principe nr.7: (minstens) maandelijkse bevestiging van de 
verrichtingen door de bewaarders
Principe nr.8: (minstens) maandelijks overzicht van de financiële 
instrumenten aangehouden bij de bewaarders
Principe nr.9: uit te voeren controles
Principe nr.10: beoordeling van de geschiktheid van de bewaarders
Principe nr.11: verplichting om gegevens gedurende (minstens) 5 
jaar te bewaren
Principe nr.12: jaarlijks verslag van de erkende revisor aan de 
instelling en de CBFA
Principe nr.13: driemaandelijkse rapportering aan de CBFA
Principes nr.14, 15 en 16: principes na te leven door de instellingen 
aan de top van de piramide
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Circulaire administratie financiële 
instrumenten

Principe nr. 1: verantwoordelijkheid van het directiecomité/de 
effectieve leiding

Het directiecomité/de effectieve leiding past de principes van deze 
circulaire toe
DC/EL ontvangt minstens jaarlijks schriftelijke verslag van het hoofd 
interne audit en de compliance-officer over de naleving van de 
principes van de circulaire
− Verslagen geven bij vaststelling van tekortkomingen aan of de 

passende maatregelen genomen zijn
“Voor zover nodig” wordt verwezen naar de circulaires over interne 
controle en interne audit enerzijds, en compliance, anderzijds.
− Voor compliance is dit circ. D1 2001/13 van 18 december 2001

Principe nr.1 legt in zeer algemene termen een nieuwe toezichts-
en rapporteringstaak op aan compliance.
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Vragen en antwoorden
?
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