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VOORAFGAANDE BEPALINGEN.o 
 
  Artikel M1. Artikel 1. Er wordt een Nationaal Kantoor voor roerende waarden opgericht. 
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  Het is gevestigd te Brussel. 
  Het Kantoor is belast namelijk met het uitgeven van een Bulletijn der met verzet aangeteekende 
waarden. 
  (De inrichting van het Kantoor, de uitgave van het bulletin, het bedrag en de wijzen van betaling der 
kosten van de bekendmakingen worden bij koninklijk besluit geregeld.) <W 1991-07-22/35, art. 1, 
002; ED : 01-07-1992> 
 
  Art. M2. Art. 2. <W 1991-07-22/35, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> Deze wet betreft 
enkel de roerende waarden aan toonder, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 4 december 1990, 
betreffende de financiële verrichtingen en de financiële markten, evenals hun coupons, met 
uitzondering van de coupons van de rechtstreekse en onrechtstreekse schuld van de Staat, van de 
Gemeenschappen en van de Gewesten. 
 
  DEEL I. - BESCHERMING VAN DE HOUDERS VAN ONTVREEMDE, VERLOREN OF 
VERNIELDE TITELS. 
 
  Art. 1. Hij, die ongewild buiten bezit is gesteld van titels aan toonder, kan herstelling bekomen van 
de gevolgen der buitenbezitstelling in de mate en onder de voorwaarden bepaald door het eerste deel 
dezer wet. 
 
  TITEL I. - VERZET. VORMVEREISCHTEN. 
 
  Art. 2. <W 1991-07-22/35, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> Tegen de verhandeling van de 
titels en tegen de uitoefening van de rechten welke zij vaststellen, tekent de buitenbezitgestelde 
houder bij het Kantoor verzet aan bij deurwaardersexploot of bij aangetekende brief of bij 
verklaring ter plaatse. 
  De uren bepaald voor het ontvangen van die akten worden vastgesteld bij koninklijk besluit. 
  De akte van verzet vermeldt, als het om een natuurlijke persoon gaat, de naam, voornamen, 
woonplaats en geboortedatum van degene die verzet aantekent; als het om een rechtspersoon gaat, 
zijn benaming en zijn maatschappelijke zetel, evenals het aantal, de aard, de nummers in stijgende 
volgorde, de benaming van de uitgevende instelling en, zo daartoe aanleiding bestaat, de nominale 
waarde en de reeks der titels, voorwerp van de buitenbezitstelling. 
  Bovendien worden, zoveel mogelijk, daarin aangegeven : 
  1° het tijdstip, de plaats en de wijze van verkrijging der titels, alsmede het tijdstip en de 
omstandigheden van de buitenbezitstelling daarvan; 
  2° het tijdstip en de plaats van de ontvangst van de laatste dividenden of interesten; 
  3° de vermelding van de aan de titels gehecht gebleven coupons. 
  Indien hij die verzet aantekent, niet in België woont, is hij verplicht hier te lande, keuze van 
woonplaats te doen. 
 
  Art. 3. <W 1991-07-22/35, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> Binnen 24 uur wordt door het 
Kantoor, bij aangetekende brief, een afschrift van de akte van verzet aan de uitgevende instelling 
overgezonden. 
 
  Art. 4. Binnen twee dagen na het verzet maakt het Nationaal Kantoor de aanwijzing en de nummers 
der titels bekend, op de kosten van hem die verzet doet, in het Bulletijn der met verzet aangeteekende 
waarden. 
  (De kosten van bekendmaking van het verzet moeten worden betaald binnen een maand na de eerste 
bekendmaking; zoniet wordt het verzet geschrapt.) <W 1991-07-22/35, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 
01-07-1992> 
 
  Art. 5. <W 1991-07-22/35, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> Indien hij die verzet 
aantekent, een van de in de akte van verzet vermelde titels terugvindt, is hij verplicht onmiddellijk de 
opheffing van zijn verzet te verlenen. 
 
  Art. 6. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 7, 002; ED : 01-07-1992> 
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  Art. 7. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 8. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 9. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 10. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 7, 002; ED : 01-07-1992> 
 
  Art. 11. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 12. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  TITEL II. - GEVOLGEN VAN HET VERZET. 
 
  § 1. Inbeslagneming der titels en betalingsverbod. 
 
  Art. 13. (De uitgevende instelling of elke (financiële bemiddelaar) die een titel of coupon ontvangt 
waartegen verzet is aangetekend, is verplicht, de eerste vanaf de dag van de ontvangst van het in 
artikel 3 bedoelde afschrift, de tweede, vanaf de tweede dag na de bekendmaking daarvan in het 
bulletin, die titel of die coupon in te houden en de verhandeling of de betaling daarvan uit te stellen.) 
<W 1991-07-22/35, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> <W 1995-03-22/35, art. 1, 003; 
Inwerkingtreding : 01-01-1995> 
  Het beslag wordt, met aanwijzing van naam en woonplaats van den persoon, te wiens laste zij werd 
gelegd door de (uitgevende instelling) beteekend aan hem, die verzet doet; werd het beslag gelegd 
door een tusschenpersoon, dan beteekent deze het op gelijke wijze aan de (uitgevende instelling), 
welke daarvan kennis geeft aan hem, die verzet doet; deze beteekening geschiedt binnen de twee 
dagen bij aangeteekenden brief. Uit dien hoofde is hij, die verzet doet, eene vergelding verschuldigd, 
welke bij koninklijk besluit bepaald wordt. <W 1991-07-22/35, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 01-07-
1992> 
 
  Art. 14. De Belgische (uitgevende instellingen) zijn aansprakelijk, tegenover hem die verzet doet, 
voor alle betalingen, die voor hunne rekening worden gedaan door hunne agentschappen, filialen of 
door de inrichtingen belast met den dienst hunner titels en coupons in het buitenland, vanaf den dag 
volgende op dien, waarop het Bulletijn aan deze laatstgemelde inrichtingen kon besteld worden. <W 
1991-07-22/35, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 15. De inrichting, die een titel of een coupon heeft betaald niettegenstaande een verzet, is niet 
verplicht den titel of de coupon af te geven aan hem, van wien zij de teruggave eischt van wat zij heeft 
betaald. 
 
  § 2. Nietigheid van de verhandelingen. 
 
  Art. 16. Elke daad van beschikking, uitgeoefend na den dag der bekendmaking van het verzet in het 
Bulletijn, is nietig ten opzichte van hem die verzet doet, behoudens verhaal van den derden bezitter 
op dengene, die hem de met verzet aangeteekende waarde heeft afgeleverd. 
  De artikelen 2279 en 2280 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op de daden van 
beschikking, vóór die bekendmaking verricht. 
 
  Art. 17. <W 1991-07-22/35, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> Voor de toepassing van het 
vorige artikel, wordt de verrichting geacht te zijn voltrokken door de vermelding ervan in de boeken 
van de tussenpersoon of in elk document door hem verstrekt. Deze vermelding moet de datum van de 
verrichting bevatten en moet het mogelijk maken dat de aan de opdrachtgever overhandigde of door 
hem afgegeven titels, al dan niet rechtstreeks, worden geïdentificeerd aan de hand van hun nummer.
 
  Art. 18. (De financiële bemiddelaars) zijn aansprakelijk, tegenover elken belanghebbende, voor het 
nadeel dat voor hem voortvloeit uit de niet-nakoming van artikel 17 of uit de nietigheid voorzien bij 
artikel 16. <W 1995-03-22/35, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1995> 
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  § 3. Betaling en vervallenverklaring. <W 1991-07-22/35, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-07-
1992> 
 
  Art. 19. <W 1991-07-22/35, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> In de gevallen waarin 
effecten bestaande uit de titels aan toonder in kwestie betaalbaar zijn, worden terugbetaald of worden 
vernietigd ten gevolge van de verdeling van het actief van een vennootschap, wordt het verschuldigde 
bedrag, met inbegrip van de interesten en dividenden die door zoekgeraakte titels worden 
opgebracht, ambtshalve belegd in obligaties uitgegeven door de Staat of door de uitgevende instelling 
van de titels waartegen verzet is aangetekend. 
  De eigendom van die obligaties vervalt aan degene die verzet heeft aangetekend wanneer de 
zoekgeraakte titels met toepassing van artikel 24 hun waarde hebben verloren. 
  (Wanneer de zoekgeraakte titels teruggevonden en in beslag genomen zijn voor het waardeverlies, 
komt de eigendom van deze obligaties toe aan degene die verzet heeft aangetekend of aan de derde 
houder die in der minne of bij vonnis erkend is als de enige rechthebbende van de zoekgeraakte 
titels.) <W 1995-03-22/35, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1995> 
 
  Art. 20. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 21. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 22. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 23. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 24. <W 1991-07-22/35, art. 14, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> (Behalve wanneer er 
tegenspraak is geweest, verliest de titel die gedurende vier jaar onafgebroken werd vermeld in het 
bulletin, van rechtswege alle waarde. De periode van vier jaar loopt vanaf de eerste januari na de 
eerste bekendmaking in het bulletin.) <W 1995-03-22/35, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1995>
  Wegens dit verlies van waarde verkrijgt hij die verzet aantekent : 
  1° het recht op uitbetaling van de dividenden, van de interesten en eventueel van de opeisbaar 
geworden hoofdsom, of op iedere kapitaalverdeling en ieder vereffeningssaldo; 
  2° het recht op de afleverng, op zijn verzoek en op zijn kosten, van een nieuwe titel met hetzelfde 
nummer als de oorspronkelijke titel. Deze, alsmede iedere coupon daarvan, wordt op de voorzijde 
bekleed met een overschrijving, die aanduidt dat het om een duplicaat gaat. 
  De nieuwe titel en de coupons ervan verlenen dezelfde rechten en zijn onder dezelfde voorwaarden 
verhandelbaar als de oorspronkelijke titel en coupons. 
  Het duplicaat kan door een titel van dezelfde aard en dezelfde waarde vervangen worden. 
  (De titel verliest echter op zijn vroegst zijn waarde twee jaar na de eerste januari die volgt op de 
vervaldag ervan, indien het gaat om : 
  1° een titel, van de rechtstreekse of onrechtstreekse schuld van de Staat, van de Gemeenschappen of 
van de Gewesten; 
  2° een titel, zonder coupon, of waarvan de coupons naar keuze van de houder op de intrestvervaldag 
geïnd of gekapitaliseerd worden) <W 1995-03-22/35, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1995> 
  (Indien titels waartegen verzet is aangetekend deel uitmaken van een van de in het vijfde lid 
beschreven categorieën, verwittigt de uitgevende instelling het Kantoor daarvan zodra ze de in artikel 
3 bedoelde kennisgeving heeft ontvangen.) <W 1995-03-22/35, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 01-01-
1995> 
 
  Art. 24bis. <Ingevoegd bij W 1991-07-22/35, art. 15, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> Onder 
haar eigen verantwoordelijkheid mag de uitgevende instelling titels afleveren van dezelfde aard en 
van dezelfde waarde als de titels waartegen verzet is aangetekend, of aan hem die verzet heeft 
aangetekend alle intresten, dividenden of kapitaal op de titels waartegen verzet is aangetekend 
teruggeven, vooraleer ze hun waarde met toepassing van artikel 24 verliezen. 
  Zij kan de teruggaven aan een reële of persoonlijke waarborg onderwerpen. 
 
  Art. 25. <W 1995-03-22/35, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1995> Op 1 december van elk jaar, 
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maakt het Kantoor de lijst bekend van de titels, welke vanaf 1 januari daaropvolgend hun waarde 
verliezen met toepassing van artikel 24. 
  Uiterlijk op 15 januari van elk jaar geeft het Kantoor een bulletin uit, waarin de titels die effectief 
vanaf 1 januari van dat jaar hun waarde verloren hebben, met een afzonderlijk teken worden 
vermeld. 
  Het Kantoor geeft bovendien een cumulatieve vijfjaarlijkse lijst uit van de titels die hun waarde 
hebben verloren. De coupons komen daar éénmaal op voor. De titels komen ambtshalve op twee 
opeenvolgende vijfjaarlijkse lijsten voor. 
  Op aanvraag van de uitgevende instelling, worden ze na deze termijn nog vermeld, tot de verjaring 
van de vordering die voortvloeit uit de titel. 
  In afwachting van de publikatie op de vijfjaarlijkse lijst, komen de waardeloos verklaarde titels als 
zodanig voor in het bulletin. 
 
  TITEL III. - TEGENSPRAAK. 
 
  Art. 26. De tegenspraak van het verzet blijkt uit elke akte of handeling, welke ter kennis van de 
(uitgevende instelling) wordt gebracht en waardoor een derde wordt geacht aanspraak te maken op 
het bestaan, te zijnen voordele, van een recht op den met verzet aangeteekenden titel. <W 1991-07-
22/35, art. 17, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
  Het aanbieden van den titel geldt als tegenspraak ten opzichte van dezen (en) van zijne coupons. <W 
1991-07-22/35, art. 17, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
  (Het aanbieden van een coupon geknipt van de titel geldt als tegenspraak ten opzichte van die 
coupon. Ten opzichte van de titel en van de overige coupons brengt het alleen dan tegenspraak mede 
wanneer binnen de termijn van één maand, 
  - hetzij de houder de titel aan de uitgevende instelling heeft afgegeven; 
  - hetzij de houder degene die verzet aantekent heeft gedagvaard om zijn rechten te doen erkennen 
en, per aangetekende brief, een afschrift van de dagvaarding naar de uitgevende instelling heeft 
gezonden.) <W 1991-07-22/35, art. 17, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 27. (...) <W 1995-03-22/35, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1995> 
  (De uitgevende instelling geeft kennis van elke tegenspraak aan degene die verzet aangetekend heeft 
en gelijktijdig aan het Kantoor uiterlijk de tweede dag daarna. Dit geschiedt bij aangetekende brief.) 
<W 1995-03-22/35, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1995> 
  (Binnen twee maanden te rekenen van de kennisgeving van de tegenspraak, moet degene die verzet 
aantekent, ofwel de opheffing van zijn verzet overeenkomstig artikel 28, ofwel, bij aangetekende 
brief, een afschrift van de inleidende akte van rechtsingang tot terugeising, ter kennis brengen van 
het Kantoor. 
  Bij gebreke daarvan wordt het verzet van ambtswege opgeheven bij het verstrijken van een termijn 
van één maand te rekenen van de datum van een waarschuwing die door het Kantoor bij 
aangetekende brief wordt gericht aan degene die verzet aantekent en waarin dit artikel wordt 
aangehaald. <W 1991-07-22/35, art. 18, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  TITEL IV. - HANDLICHTING VAN HET VERZET. 
 
  Art. 28. <W 1991-07-22/35, art. 19, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> Degene die verzet 
aantekent verleent opheffing van zijn verzet : 
  1° hetzij bij deurwaardersexploot; 
  2° hetzij bij een verklaring op het Kantoor, waarvan hem de ontvangst wordt bericht; 
  3° hetzij bij aangetekende brief gericht aan het Kantoor. 
  Indien degene die verzet aantekent een natuurlijke persoon is, bevat de brief tot opheffing de 
wettiging van zijn handtekening. 
  Als het om een rechtspersoon gaat, moet het bewijs van de bevoegdheden van zijn 
vertegenwoordigers bij de brief tot opheffing worden gevoegd. 
  Die opheffing bevat, naast het kenmerk gegeven door het Kantoor, indien het om een natuurlijke 
persoon gaat, de naam, voornamen en woonplaats van degene die verzet aantekent, indien het om een 
rechtspersoon gaat, de benaming en de maatschappelijke zetel ervan, en in ieder geval, samen met de 
datum van het verzet, de benaming van de uitgevende instelling, het aantal, de aard, de nummers in 
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stijgende orde en, zo nodig, de nominale waarde, de reeks en de vervaldatum van de titels waarvoor 
opheffing wordt verleend. 
  Uiterlijk twee dagen daarna geeft het Kantoor kennis van de opheffing aan de uitgevende instelling.
 
  Art. 29. <W 1991-07-22/35, art. 20, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> De opheffing kan in rechte 
gevorderd worden door elke betrokkene. 
  Een door de griffier voor eensluidend verklaard afschrift of de uitgifte van de rechterlijke beslissing 
tot opheffing, eventueel vergezeld van een verklaring dat geen verzet is gedaan of geen hoger beroep 
is ingesteld overeenkomstig artikel 1388 van het Gerechtelijk Wetboek, moet ter kennis worden 
gebracht van de uitgevende instelling en van het Kantoor. 
 
  Art. 30. De handlichting van het verzet en het niet voortzetten van de bekendmaking ontlasten de 
(uitgevende instelling) en den tusschenpersoon van elke verplichting betreffende de titels of coupons, 
die hun later mochten aangeboden worden. <W 1991-07-22/35, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 01-07-
1992> 
  (Zodra de opheffing ter kennis is gebracht, zijn de reeds in beslag genomen titels of coupons ter 
beschikking van de persoon ten gunste van wie de opheffing geschiedt.) <W 1991-07-22/35, art. 21, 
002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
  Indien aan de bekendmaking een eind werd gemaakt bij toepassing van (het artikel 4), mogen die 
titels of coupons alleen dan teruggegeven of betaald worden wanneer hij, die verzet doet, eene 
dagvaarding tot terugvordering, beteekend aan hem, die de titels of de coupons heeft aangeboden, 
aan de (uitgevende instelling) niet heeft aangezegd binnen ééne maand na de ontvangst van het 
bericht van gezegden maatregel. <W 1991-07-22/35, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
  In geen geval mag de tusschenpersoon de door hem ingehouden titels en coupons overgeven, tenzij 
op bevel van de (uitgevende instelling) handelende overeenkomstig bovenstaande bepalingen. <W 
1991-07-22/35, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  TITEL V. - VERNIELING EN VERVALSCHING DER TITELS. 
 
  Art. 31. (Elke rechthebbende op een vernielde titel kan, mits hij bewijst dat deze titel vernield werd, 
van de uitgevende instelling hetzij de betaling van het vorderbaar geworden kapitaal, hetzij, op zijn 
kosten, de aflevering van een titel geldende als duplicaat of van een titel van dezelfde aard en van 
dezelfde waarde eisen.) <W 1991-07-22/35, art. 22, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
  Hetzelfde recht wordt verleend voor de vervalschte titels. Voordat het duplicaat wordt afgeleverd, 
wordt de vervalschte titel nietig verklaard of vernietigd. 
  De rechtbanken kunnen de aflevering van den nieuwen titel of de betaling van het kapitaal 
afhankelijk stellen van de waarborgen welke zij bepalen. 
 
  TITEL VI. - STRAFBEPALINGEN. 
 
  Art. 32. Hij, die te kwader trouw verzet doet of handhaaft, wordt gestraft met eene boete van (26 
EUR) tot (5000 EUR) en met eene gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden of met slechts 
ééne dezer straffen. <KB 2001-07-13/50, art. 27, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2002> 
  Heeft hij eenig voordeel, voortvloeiende uit de wettelijke gevolgen van het verzet, verkregen of 
gepoogd te verkrijgen ten nadele van anderen, dan is de straf die bepaald voor de oplichting. 
  Al de bepalingen van (boek) I van het Strafwetboek zijn van toepassing op de misdrijven door dit 
artikel voorzien. <W 1991-07-22/35, art. 23, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Deel II. - (Opgeheven). <W 1991-07-22/35, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 33. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 34. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 35. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 36. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
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  Art. 37. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 38. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 39. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 40. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 41. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 42. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 43. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  Art. 44. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992> 
 
  ALGEMENE BEPALINGEN. 
 
  Art. 45. <W 10-04-1923, art. 3> 
  § 1. De burgerlijke en handelsvennootschappen, waarvan de zetel of de hoofdinrichting in België is 
gevestigd, mogen de dividenden, interesten, sommen en welke voordeelen ook wegens hare aandeelen, 
deelbewijzen en obligatiën aan toonder, waarvan de betaling of de aflevering haar niet wordt 
gevraagd, niet toekennen aan zich zelf, noch uitkeeren aan anderen dan aan de houders der titels. 
  Zij zijn vrij, ze ter Deposito- en Consignatiekas in bewaring te geven. 
  In hare boekhouding moeten de sommen en waarden, bij het eerste lid voorzien, in eene bijzondere 
rubriek vermeld worden. 
  § 2. De sommen en waarden die, bij de vereffeningen gesloten na 1 Augustus 1914, zijn toegekend 
aan de houders van aandeelen, deelbewijzen en obligatiën der burgerlijke en 
handelsvennootschappen, waarvan de zetel of de hoofdinrichting in België is gevestigd, en die niet 
konden afgeleverd worden aan de schuldeischers of deelgenooten, worden binnen zes maand na de 
sluiting der vereffening ter Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven. 
 
  Art. 46. <W 10-04-1923, art. 3> De Deposito- en Consignatiekas overhandigt de sommen en de 
waarden, die haar krachtens de bepalingen der artikelen 43 en 45 zijn toevertrouwd, aan den buiten 
bezit gestelden houder of aan den bezitter van den oorspronkelijken titel, mits toestemming van den 
minister van financiën, of na overlegging van een vonnis, dat tegen hem is gewezen en in kracht van 
gewijsde is gegaan. 
 
  Art. 47. (Opgeheven) <W 1991-07-22/35, art. 25, 002; Inwerkingtreding : 01-07-1992>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin 

---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
BEELD : 

KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-07-2001 GEPUBL. OP 11-08-2001  
(GEWIJZIGD ART. : 32) 

WET VAN 22-03-1995 GEPUBL. OP 29-04-1995  
(GEWIJZIGDE ART. : NL.13;NL.18;19;24;25;27) 

WET VAN 22-07-1991 GEPUBL. OP 29-08-1991  
(GEWIJZIGDE ART. : 1-7;13;14;17-21;24;24BIS) 

(GEWIJZIGDE ART. : 25-44;47) 
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Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin 

   KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Zitting van 1919-1920. Parlementaire 
bescheiden. - Memorie van toelichting en wetsontwerp, nr 149. Zitting van 9 Maart 1920. - Verslag, 
nr 174. Zitting van 18 Maart 1920. - Tekst aangenomen door de Kamers bij eerste stemming, nr 235. 
Zitting van 21 April 1920. - Verbeteringen, nrs 230 en 264. Zittingen van 20 April en 5 Mei 1920. 
Annales parlementaires. - Betwisting. Zittingen van 21 April en 12 Mei 1920, bl. 882 tot 895, 1095 tot 
1110 en 1121. Zitting van 1920-1921. Parlementaire bescheiden. - Tekst door den Senaat verbeterd, 
nr 325. Zitting van 2 Juni 1921. - Verslag, nr 418. Zitting van 30 Juni 1921. Annales parlementaires. - 
Betwisting en aanneming. Zitting van 13 Juli 1921. SENAAT. Zitting van 1919-1920. Parlementaire 
bescheiden. - Wetsontwerp, nr 100. Zitting van 1920-1921. Verslag over het wetsontwerp, nr 77. 
Vergadering van 22 Maart 1921. - Verbetering, nr 118. Zitting van 11 Mei 1921. Annales 
parlementaires. - Betwisting en aanneming. Zittingen van 20 Mei en 1 Juni 1921, bl. 606 tot 614, 615 
tot 620 en 622.
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