
Afschaffing effecten
aan toonder 
Een aandachtspunt voor kmo’s

Is dit iets voor mij?
Wat moet ik doen?
En wanneer?
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Inleiding
De wet van 14 december 2005 voorziet in de afschaffing van alle effecten aan toonder die overeen-
komstig de Belgische rechtsbepalingen zijn uitgegeven. 
De dematerialisering is gepland tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013.

Krachtens de wet van 14 december 2005 mogen zij die beroepsmatig in de financiële wereld werk-
zaam zijn, aan particulieren op Belgisch grondgebied geen effecten aan toonder leveren, ongeacht of
die effecten uitgegeven zijn overeenkomstig het Belgisch recht of buitenlands recht.  

HUIDIGE SOORTEN EFFECTEN

SOORTEN EFFECTEN IN 2014

In 2014 zullen er nog slechts 2 soorten effecten bestaan

Effecten aan toonder Gedematerialiseerde effecten

Gedematerialiseerde effecten Effecten op naam

Effecten op naam
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1. Is dit iets voor mij?
De wet is van toepassing op:
naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen, Europese naamloze ven-
nootschappen, bevek’s, bevak’s, bevaki’s en coöperatieve vennootschappen 

ALS ze effecten aan toonder hebben uitgegeven.

2. Wat moet ik doen?  
Niet-genoteerde vennootschappen moeten een erg belangrijke keuze maken tussen:
•  100% aandelen op naam 
•  gedematerialiseerde aandelen en aandelen op naam

Ik heb gekozen voor enkel effecten op naam 

Ik hoef mijn statuten niet aan te passen, behalve indien ik effecten aan toonder heb uitgegeven en
wens dat die in het naamregister worden ingeschreven vóór 31 december 2013 (zie hieronder).

Het register berust bij de vennootschap, bij een financiële instelling of bij een vereffeningsinstelling. 

In de wet is er geen bepaling betreffende de vorm van het register. Ik kan gebruik maken van een voor-
gedrukt register of mijn eigen model gebruiken. Een elektronisch register mag volgens de wet ook. 

Het systeem met effecten op naam biedt het voordeel dat het eenvoudig en goedkoop is. Boven-
dien stelt het de vennootschap in staat te allen tijde een overzicht te hebben van het aandeelhou-
dersbestand. 

Een effect op naam is 
vertegenwoordigd door een inschrijving

in het naamregister van de vennootschap. 
De eigenaar kan een niet verhandelbaar

attest krijgen.
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Ik heb gekozen voor gedematerialiseerde effecten
Ik moet als volgt te werk gaan:

Een gedematerialiseerd 
effect is vertegenwoordigd door een 

inschrijving op een effectenrekening op
naam van de ei gen aar, zonder mogelijk -

heid tot materiële levering. 
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1. Ik pas mijn statuten aan, ik voorzie in gedematerialiseerde 
effecten (de vorm van effecten op naam blijft van toepassing) en bepaal
de datum van omzetting van de effecten aan toonder in gedemate-
rialiseerde effecten. 

In principe is het de Algemene Vergadering die besluit de statuten

te wijzigen. Volgens de wet mag evenwel ook de Raad van Bestuur

die wijziging onder bepaalde voorwaarden uitvoeren (notarisakte

en kennisgeving aan de Algemene Vergadering).

2. Ik sluit een overeenkomst met een erkend rekeninghouder (bank

of beursvennootschap) of een vereffeningsinstelling (Euroclear Bel-

gium of de Nationale Bank van België) die belast wordt met het beheer

en de omloop van mijn gedematerialiseerde effecten.

Opgelet: vóór die overeenkomst moet worden nagegaan of het aantal

in omloop zijnde effecten overeenstemt met het aantal uitgegeven ef-

fecten. 

Dmat Darville NL:Mise en page 1  12/11/08  9:45  Page 4



5

3. Ik publiceer in het Belgisch Staatsblad, in twee op na tionaal

niveau verspreide perspublicaties (één in het Nederlands en één

in het Frans) en eventueel op de website van mijn vennootschap,

een bericht, met vermelding van de datum van omzetting van de

effecten en de erkende rekeninghouder of de ver effe nings in -

stel ling. Dat bericht bezorg ik ook aan de griffie van de recht-

bank van koophandel.

Ik kan de statutenwijziging ook aangrijpen om de effecten aan

toonder af te schaffen vóór de einddatum van 31 december 2013.

Van dat ogenblik af zullen mijn aandeelhouders hun effecten aan

toonder moeten omzetten in effecten op naam of in gedemateria-

liseerde effecten, indien ze hun rechten willen blijven uitoefenen.

De aandeelhouder blijft anoniem voor de vennootschap.

Dmat Darville NL:Mise en page 1  12/11/08  9:45  Page 5



3.En wanneer?

Huidige regelgeving

Sedert 1 januari 2008 mag ik geen effecten aan toonder meer uitgeven en de bestaande effecten
mogen niet langer in materiële vorm worden geleverd. 

De wet voorziet in strafrechtelijke sancties voor vennootschappen die effecten aan toonder 
uitgeven na 1 januari 2008.

• Ik moet te werk gaan zoals
uiteengezet in punt 2, als ik
voorzie in:
• een kapitaalverhoging; 
• een splitsing, een fusie,

een hergroepering van ef-
fecten of een verandering
van effecten;

• andere effectentransacties
die een invloed hebben op 
het kapitaal

Welke maatregelen kan ik nemen vóór 1 januari 2014? 
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3 MOGELIJKHEDEN

Ik moet iets doen

• Ik ga te werk zoals 
beschreven in punt 2.

Ik kan iets doen Ik doe niets

• Alleen de effecten op naam
en, in voorkomend geval,
die aan toonder zullen tot
31 december 2013 blijven
be staan.

• Vanaf 2014: enkel nog 
effecten op naam worden
erkend. Alle effecten aan
toonder zullen automatisch
in effecten op naam worden
omgezet.

i
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4. Wat gebeurt er na 31 december
2013?

1 januari 2014  De statuten zijn niet aangepast  

De effecten aan toonder waarvoor de houder geen omzetting heeft gevraagd, worden automalisch in
effecten op naam omgezet. De rechten van mijn betrokken aandeelhouders worden geschorst (deel-
name aan de Algemene Vergadering, recht op dividenden,…).

1 januari 2016  Boetes voor de houder

De houder van effecten aan toonder verzoekt de Deposito- en Consignatiekas de opbrengst van de
verkoop van zijn effecten terug te storten. De Deposito- en Consignatiekas zal een boete van 10%.
van het effectenbedrag aanrekenen voor elk jaar dat na 2015 begonnen is. 

1 januari 2015  Sommige effecten aan toonder van mijn 
vennootschap zijn niet overgelegd

Alle effecten die ‘niet boven water zijn gekomen’, worden verkocht. Vooraf moet ik een bericht publice-
ren in het Belgisch Staatsblad en in twee perspublicaties die op nationaal niveau worden verspreid (één
in het Nederlands, één in het Frans). De verkoop mag pas één maand later plaatshebben. Na aftrek
van de kosten wordt de opbrengst van de verkoop gestort aan de Deposito- en Consignatiekas. De
toonder kan aan deze laatste de terugstorting van de opbrengst vragen.  
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5. Conclusies
Wacht niet tot de omzettingsperiode ten einde loopt, maar neem zo vroeg mogelijk uw
voorzorgen.

Maak van de gelegenheid gebruik om uw statuten bij te werken. Op die manier voorkomt
u veel problemen.

Raadpleeg de website van Dmat Task Force www.dmat.be
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Febelfin
Aarlenstraat 82  
1040 Brussel
+32 (0)2 507 68 11 
info@febelfin.be 

VBO vzw
Ravensteinstraat 4
1000 Brussel
+32 2 515 08 11
info@vbo-feb.be

Euroclear Belgium 
Schiphollaan 6
1140 Brussel 
+32 (0)2 337 54 11 
webuser@euroclear.com

Euronext Brussels NV/SA
Beurspaleis
Beursplein
1000 Brussel
+32 (0)2 509 12 11
info@euronext.com

Koninklijke Federatie van het 
Belgisch Notariaat
Bergstraat 30-34 
1000 Brussel
+32 (0)2 505 08 54
http://www.notaris.be

Nationale Bank van België 
Berlaimontlaan 14
1000 Brussel
+32 (0)2 221 21 11
securities@nbb.be

Dmat Task Force 
www.dmat.be
info@dmat.be

“De Dmat Task Force heeft niet tot taak juridisch advies te verstrekken. 
De informatie in deze brochure is algemeen en niet noodzakelijk limitatief of
aangepast aan elk specifiek geval en kan geenszins worden beschouwd als
een juridisch advies waarvoor de Dmat Task Force of zijn leden aansprake-
lijk kunnen worden gesteld. De informatie wordt dus met voorbehoud en
zonder verbintenis vanwege de Dmat Task Force inzake de inhoud ervan
meegedeeld aan de lezer. In voorkomend geval moet de lezer die informatie
door zijn eigen juridisch adviseur laten bevestigen.”
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De Dmat Task Force is een werk- en studiegroep die be-
staat uit vertegenwoordigers van de Belgische financiële
wereld en die is opgericht om oplossingen te zoeken voor
de praktische problemen in verband met de demateria-

lisering en de afschaffing van de effecten aan toonder. 
Dmat Task Force stelt zijn website www.dmat.be te uwer
beschikking. U vindt er alle mogelijke informatie over de
afschaffing van de effecten aan toonder. 

Voor een antwoord op uw vragen kunt u terecht 
op info@dmat.be
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