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Persbericht 

Dmat Task Force 

Afschaffing van de effecten aan toonder: 

wettelijke aanpassingen 

Brussel, 9 mei 2007 
 
De Dmat Task Force verwelkomt de bepalingen tot wijziging van de wet houdende 
afschaffing van de effecten aan toonder die vandaag in het Belgisch Staatsblad zijn 
bekendgemaakt. Ze brengen aanzienlijke technische verbeteringen aan in het 
dematerialisatieproces dat vanaf 1 januari 2008 in België wordt ingezet. 
 
Het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007 (3de ed.) bevat, naast andere diverse bepalingen, een 
wet tot wijziging van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan 
toonder. Deze wet, waaraan de Dmat Task Force1 in ruime mate heeft bijgedragen, heeft als 
enig doel de overgang naar de dematerialisatie van de effecten in België, die vanaf 1 januari 
2008 zal worden aangevat, te verduidelijken en te vergemakkelijken voor zowel de beleggers 
als de betrokken instellingen. 
 
Wij vatten de belangrijkste wijzigingen samen: 
 

1. Zelfde regeling voor de effecten van de instellingen voor collectieve belegging als 
voor de effecten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde  
markt en voor de effecten van de overheidsschuld2. Dit betekent dat effecten die op 1 
januari 2008 op rekening worden aangehouden, op dezelfde datum automatisch 
zullen worden omgezet in gedematerialiseerde effecten. Dit geldt tevens voor deze 
die, en in de mate dat ze, na deze datum op rekening zullen worden ingeschreven. 
 
Verplichte aanpassing van de statuten door te voeren door de instellingen voor 
collectieve belegging. Zij moeten ook, tegen 1 januari 2008, de nodige maatregelen 
nemen met een vereffeningsinstelling of een erkende rekeninghouder die zal fungeren 
als Hoofd van de piramide3 voor de betrokken gedematerialiseerde emissie. 
 

2. Nog slechts één uiterste omzettingsdatum voor de effecten aan toonder, namelijk 31 
december 2013. Men heeft dus de datum van 31 december 2012 geschrapt voor de 
effecten aan toonder die zijn uitgegeven na 14 december 2005, omdat dit 
onoverkomelijke praktische problemen deed rijzen bij latere emissies van vervangbare 

                                                  
1 De Dmat Task Force (zie www.dmat.be) is een platform dat eind 2005 door de Nationale 
Bank van België, Euroclear, Euronext Brussels, de Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Notariaat, Febelfin en het VBO werd opgericht. Zij wil de ondernemingen en de financiële 
sector sensibiliseren voor de afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisatie 
van de effecten. 
 
2 Het gaat om de effecten die noteren op een gereglementeerde markt (dus met uitsluiting van Alternext en de 
Vrije Markt), de effecten van de overheidsschuld, de effecten van de instellingen voor collectieve belegging en 
de andere effecten die schuldvorderingen vertegenwoordigen zoals de kasbons. 
3 Hoofd van de piramide: de vereffeningsinstelling of de erkende rekeninghouder die rechtstreeks is 
ingeschreven in het register van de vennootschap en die houder is van de gehele gedematerialiseerde 
emissie. 
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effecten (bijvoorbeeld voor de BEVEKs die continu worden uitgegeven of in geval van 
kapitaalverhoging van een vennootschap waarvan de effecten zijn toegelaten tot de 
verhandeling op een gereglementeerde markt). 

 
3. Automatische omzettingsprocedure voor de effecten waarvan de automatische 

omzetting niet gebeurt op 1 januari 2008 (hierna ‘niet genoteerde effecten’ genoemd) 
vanaf het moment dat de vennootschap haar statuten heeft aangepast (die een datum 
voor de omzetting van de effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten 
voorziet) en over een ‘Hoofd van de piramide’ beschikt. Het is dus niet langer de 
houder die uitdrukkelijk de omzetting van zijn effecten aan toonder in 
gedematerialiseerde effecten moet aanvragen, maar, naar het voorbeeld van de 
effecten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, zal 
het eenvoudig deponeren van die effecten op een rekening automatisch de omzetting 
ervan teweegbrengen. Enkel de omzetting in effecten op naam moet uitdrukkelijk 
worden aangevraagd. 

4. Beheer van een nieuwe databank: de wet bepaalt  ook dat de Koning een instelling 
kan aanduiden die belast zal zijn met het bijhouden van een databank waarin voor 
elke vennootschap die gedematerialiseerde effecten zal hebben uitgegeven de 
gegevens met betrekking tot het Hoofd van de piramide zijn opgenomen. 

5. Voorwaardelijke automatische omzetting van de effecten: voor de niet genoteerde 
effecten zal de automatische omzetting van de effecten aan toonder in 
gedematerialiseerde effecten op de beslissende dag van 31 december 2013 slechts 
plaatshebben voor zover de vennootschap deze geldig zal hebben gecreëerd. Is dat 
niet het geval, dan zal de automatische omzetting gebeuren in effecten op naam. 
Het is inderdaad hoogstwaarschijnlijk dat vele kleine vennootschappen die effecten 
aan toonder hebben uitgegeven niet de nodige maatregelen genomen zullen hebben 
om gedematerialiseerde effecten te creëren. 

6. Onmogelijkheid om bij een Hoofd van de piramide beslag te leggen op 
gedematerialiseerde effecten die toebehoren aan een derde. Niettemin zullen  
eventuele schuldeisers hun rechten op de activa van hun schuldenaar-eigenaar 
kunnen laten gelden. 

7. Eenvoudiger wijziging van de statuten. Het beheersorgaan van de vennootschap 
krijgt namelijk de bevoegdheden om de statuten te wijzigen voor het geldig 
creëren van gedematerialiseerde effecten (bij authentieke akte). Het is dus niet 
noodzakelijk om hiervoor een algemene vergadering bijeen te roepen, wat de 
taak van de betrokken vennootschappen aanzienlijk zal vergemakkelijken. De enige 
verplichting is het informeren van de volgende algemene vergadering over de 
wijzigingen en het opnemen van informatie in het eerstvolgende jaarverslag. 

 
De bovenvermelde technische verbeteringen zullen er volgens de Dmat Task Force voor 
zorgen dat de beleggers en betrokken bedrijven het dematerialisatieproces soepeler kunnen 
opstarten.  Temeer omdat de implementatiedatum niet verder dan 8 maanden voor ons ligt 
(nog 237 dagen te gaan). 
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