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Laatste rechte lijn vóór de dematerialisering:  
minder dan 30 dagen scheiden ons van 1 januari 2008 
 
De Dmat Task Force vraagt de emittenten de nodige maatregelen te nemen 
 
Vanaf 1 januari 2008 wordt de dematerialisering een feit voor het grootste deel van de 
effectenmarkt in België. De Dmat Task Force gaat de laatste rechte lijn in en herinnert 
daarbij aan de maatregelen die nodig zijn voor een vlotte overgang. De emittenten moeten 
zorgen voor een degelijke informatie van de beleggers en voor de registratie van de te 
dematerialiseren posities op naam van een “Hoofd van de piramide”.  
 
 
Wat gaat er op 1 januari 2008 gebeuren? 
 
De wetgeving betreffende de afschaffing van de effecten aan toonder voorziet, als algemene 
regel, vanaf 1 januari 2008 in: 

- het verbod om in België effecten aan toonder af te leveren; 
- het verbod op de uitgifte van effecten aan toonder door Belgische emittenten; 
- de dematerialisering van rechtswege van de effecten aan toonder die op een 

rekening zijn ingeschreven en die genoteerd worden op een gereglementeerde markt 
of die zijn uitgegeven door een instelling voor collectieve belegging. 

 
Op verzoek van Euronext Brussels moeten de vennootschappen waarvan de effecten 
genoteerd worden op Alternext en op de Vrije Markt, die allebei niet-gereglementeerde 
markten in de zin van de Europese richtlijnen zijn, dezelfde termijnen en modaliteiten in acht 
nemen als die welke zijn bepaald voor de effecten die genoteerd worden op een 
gereglementeerde markt. Voor meer informatie kunt u www.euronext.com raadplegen. 
 
Tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013 kan iedere emittent waarvan de effecten niet 
genoteerd worden tot dematerialisering van de effecten aan toonder besluiten volgens de 
modaliteiten en termijnen van zijn keuze, met dien verstande dat uiterlijk op 31 december 
2013 alle door deze emittent uitgegeven effecten gedematerialiseerd en/of op naam gezet 
moeten zijn. De basisprincipes van de dematerialisering zijn voor deze emittenten dezelfde 
als voor de genoteerde vennootschappen waarvan de effecten van rechtswege op 1 januari 
2008 gedematerialiseerd moeten zijn. 
 
De wettelijke verplichting tot dematerialisering slaat zowel op de aandelen als op de 
obligaties, alsook op andere financiële instrumenten die zijn bepaald bij de wet van 14 
december 2005. Voor nadere bijzonderheden over de wetgeving met betrekking tot de 
dematerialisering kunt u de geconsolideerde tekst van de wet raadplegen op www.dmat.be  
 
 
Wat betekent “dematerialisering van rechtswege”? 
 
Met de dematerialisering van rechtswege op 1 januari 2008 wordt de omzetting van op een 
rekening ingeschreven effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten bedoeld. Dit 
proces houdt in dat al die effecten op naam van het “Hoofd van de piramide” worden 
geregistreerd in het register van de houders van effecten op naam van de emittent.  
 
Het Hoofd van de piramide is een vereffeningsinstelling of financiële instelling die erkend is 
als rekeninghouder en die alle gedematerialiseerde effecten van een emissie centraliseert. 
De lijst van rekeninghouders  die ambtshalve zijn erkend op grond van de wetgeving of door 



DMAT TASK FORCE – Newsletter 2 

de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) is gepubliceerd op de 
site www.cbfa.be  
 
De emittent moet zich dus informeren over de positie die op naam van het “Hoofd van de 
piramide” geregistreerd moet worden, hetzij bij de vereffeningsinstelling (over het algemeen 
is dat Euroclear Belgium – www.euroclear.be – voor de genoteerde aandelen en de 
Nationale Bank van België– www.nbb.be – voor de obligaties), hetzij bij zijn financiële dienst. 
 
Ter herinnering: om te kunnen overgaan tot de dematerialisering van zijn effecten moet een 
emittent vooraf zijn statuten wijzigen om er de vorm van gedematerialiseerd effect aan toe te 
kennen. De site www.dmat.be bevat nuttige informatie over de wijziging van de statuten en 
met name modelclausules die zijn opgesteld met de hulp van de Koninklijke Federatie der 
Notarissen van België. 
 
 
Vaststelling van de te dematerialiseren posities 
 
Om een vlotte dematerialisering mogelijk te maken, moet de emittent de verdeling kennen, 
voor de effecten van een zelfde emissie, tussen effecten die op een rekening zijn 
ingeschreven (en die gedematerialiseerd dienen te worden), effecten aan toonder “in 
omloop” en effecten die op naam zijn ingeschreven in zijn register. De som van deze drie 
aantallen moet in principe overeenstemmen met het totaal van de effecten die voor de 
betrokken emissie zijn uitgegeven. 
 
De reconciliatie van de uitgegeven effecten met die welke op een rekening ingeschreven, in 
omloop en op naam zijn, kan een positief of negatief verschil aan het licht brengen. In dat 
geval zal de emittent, met de hulp van de vereffeningsinstelling of van de vermoedelijke 
rekeninghouder ervoor moeten zorgen dat dit verschil opgelost raakt. Dit zal evenwel niet 
beletten dat op een rekening ingeschreven effecten waarvan de regelmatigheid niet ter 
discussie zal worden gesteld, gedematerialiseerd worden. 
 
 
 
Voor meer inlichtingen : 
De website van de Dmat Task Force bevat alle nuttige informatie voor de emittenten en de 
betrokken tussenpersonen. 
>> Naar de website 
 
U treft de antwoorden op andere vragen over dematerialisering aan op de pagina FAQ van 
de website. 
>> Naar de FAQ 

http://www.dmat.be
http://www.dmat.be/index.html?page=3&_call=sfq&lang=nl
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