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De Dmat Task Force is een werk- en studiegroep
die alle hierboven vermelde spelers bijeenbrengt.
Deze groep werd opgericht om een antwoord te
geven op alle praktische vragen in verband met de
dematerialisering en de afschaffing van effecten
aan toonder.

Afschaffing effecten
aan toonder
Een aandachtspunt voor kmo’s

Op de website www.dmat.be vindt u alle
informatie met betrekking tot de afschaffing van
de effecten aan toonder en kunt u de vragen
stellen die u bezig houden.

Stuur al uw vragen naar 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 aansprakelijk 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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INLEIDING
De wet van 14 december 20051 voorziet in de afschaffing van alle effecten aan toonder naar
Belgisch recht en verbiedt sinds 2008 elke nieuwe uitgifte van effecten aan toonder.

Tot 31 december 2013 zijn drie soorten effecten toegestaan:

HUIDIGE SOORTEN EFFECTEN

Effecten aan toonder

Gedematerialiseerde
effecten

Effecten op naam

Vanaf 1 januari 2014 zijn nog slechts twee soorten effecten toegestaan:

TOEGESTANE SOORTEN EFFECTEN IN 2014

Gedematerialiseerde effecten

Effecten op naam

Indien u niet de nodige stappen onderneemt, worden de rechten van de effecten aan toonder
die op 1 januari 2014 niet zijn omgezet in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam
geschorst!
Gevolg: geen dividenden, coupons en stemrecht meer... voor uw aandeelhouders.
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Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder, BS van 23 december 2005, hierna: "de wet".
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Heb ik effecten aan toonder uitgegeven?
NEE

JA

Stop

u hoeft niets te doen.

Strafsancties indien u niet reageert.

De wet is van toepassing op de vennootschappen2 die aandelen of obligaties aan toonder
hebben uitgegeven.

Dit is iets voor mij en het is tijd om in actie te komen

Wat moet ik doen vóór 31 december 2013?
Als niet-genoteerde vennootschap moet ik:
Kiezen

1

2

Gedematerialiseerde
aandelen en aandelen
op naam

100% aandelen op
naam

Mijn statuten aanpassen
Mijn notaris contacteren
Een erkende
rekeninghouder of een
vereffeningsinstelling
aanduiden

Inschrijving in het register

Een bericht publiceren
(Belgisch Staatsblad)

De effecten zijn nu conform de wet

Reconciliatie van mijn kapitaal

2

Naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen, Europese naamloze
vennootschappen, beveks, bevaks, bevaki's en coöperatieve vennootschappen.
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Keuze 1: Ik kies voor gedematerialiseerde effecten
1. Ik pas mijn statuten aan. Ik bepaal:
- de gedematerialiseerde vorm (indien nog niet
bepaald)
- de omzettingsdatum van de effecten aan toonder in
gedematerialiseerde effecten (vóór 1 januari 2014)

Een gedematerialiseerd effect
wordt vertegenwoordigd door
een inschrijving op een
effectenrekening op naam van de
eigenaar, zonder mogelijkheid
van materiële levering.

2. Ik sluit een overeenkomst met een erkend rekeninghouder3 (bank of beursvennootschap) of met
Euroclear Belgium voor het beheer van mijn gedematerialiseerde effecten.
Gevolgen van deze keuze:
- anonimiteit van de aandeelhouder ten opzichte van de emittent
- vereenvoudigde effectentransacties (aankoop, verkoop, dividend, waarborg...)
De aandeelhouder kan steeds de omzetting vragen van gedematerialiseerde effecten in
effecten op naam, aangezien dit register verplicht is voor elke vennootschap.

Keuze 2: Ik kies uitsluitend voor effecten op naam
Als ik besluit de vorm aan toonder af te schaffen, dan pas ik
mijn statuten aan.
Het register wordt bijgehouden door de vennootschap zelf,
door een financiële instelling of met de hulp van Euroclear
Belgium.

Een effect op naam wordt
vertegenwoordigd door een
inschrijving in het naamregister
van de vennootschap. De eigenaar
kan een niet verhandelbaar attest
krijgen.

De wet legt de vorm van het register niet vast. Ik kan gebruik maken van een
voorgedrukt register, mijn eigen model of een elektronisch register.
Gevolgen van deze keuze:
- eenvoudig en goedkoop
- de vennootschap heeft te allen tijde een overzicht van haar aandeelhoudersbestand

Keuze 1 of 2: Reconciliatie
Tegen uiterlijk 31 december 2013 voer ik een reconciliatie uit van de uitgifte van mijn
effecten, dit wil zeggen dat ik naga of het aantal in omloop zijnde effecten overeenstemt
met het aantal door mijn vennootschap uitgegeven effecten.
3

De lijst van de erkende rekeninghouders is terug te vinden op de website van de Nationale Bank:
http://www.nbb.be/pub/cp/domains/cust/li/shr2_li.htm?l=nl
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Wat gebeurt er vanaf 1 januari 2014?
Mijn statuten
voorzien in de gedematerialiseerde vorm

2-01-2014

Actie:

In 2014

voorzien niet in de gedematerialiseerde vorm

• Automatische omzetting
van de nog in omloop
zijnde effecten aan
toonder in
gedematerialiseerde
effecten

• Ik schrijf de nog in
omloop zijnde effecten
aan toonder in op de
effectenrekening op
naam van de emittent*

2-01-2014

• Automatische omzetting
van de nog in omloop
zijnde effecten aan
toonder in effecten op
naam

Actie:

• Ik schrijf de nog in
omloop zijnde effecten
aan toonder in in het
register op naam van de
emittent*

• De rechten van deze
aandeelhouders worden
geschorst

• De rechten van deze
aandeelhouders worden
geschorst

• Wanneer een
aandeelhouder zich
bekend maakt, wordt het
saldo op de rekening
aangepast (ik pas
desgevallend het register
aan). De aandeelhouder
krijgt zijn rechten terug

• Wanneer een
aandeelhouder zich
bekend maakt, pas ik
dientengevolge het
register aan. De
aandeelhouder krijgt zijn
rechten terug

In 2014

* De emittent wordt geen eigenaar van deze effecten.
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Wat gebeurt er in 2015?
In 2015 vindt een openbare verkoop aan Euronext Brussels plaats. De effecten waarvan de
houder zich vóór deze datum niet bekend heeft gemaakt, zullen door de emittent te koop
worden aangeboden.

Min. 1 maand
Max. 3 maanden
vóór de
openbare
verkoop

Actie

• Publicatie bekendmaking
van de verkoop

1

Actie

• Aanduiding van een
financiële tussenpersoon
die belast is met de verkoop

Inhoud van de publicatie
- Verzoek aan de houder om zijn
rechten te laten gelden
- Gegevens emittent
- Gegevens effecten
- Maximaal aantal te koop aan te
bieden effecten
- Voorkoop
- Eventuele beperkingen van de
overdraagbaarheid van effecten
- Datum van de verkoop

2

Actie
3

Actie

• Informatie overmaken aan
de Commissaris voor de
verkoop om de prijs en de
hoeveelheid te bepalen

• Openbare verkoop
(minimum 4 zittingen)

4
Max. 2 weken
na de openbare
verkoop

Actie

• Opbrengst van de verkoop +
onverkochte effecten
overmaken aan de DCK*
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Actie
6

Actie

• Onverkochte effecten
worden ingeschreven in
het naamregister van de
vennootschap op naam van
de DCK*
• Bevestiging dat de emittent
de wet heeft nageleefd
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Actie

•Bevestiging te bezorgen aan de
DCK
•Vermelding in de bijlagen van
de jaarrekeningen 2015
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* Deposito- en Consignatiekas - http://depositokas.be
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De emittent kan de effecten kopen
(art. 620 Wb. Venn.)
Alle nodige informatie wordt
overgemaakt aan de DCK*
Zodra deze informatie is
overgemaakt, kunnen de houders
van effecten aan toonder zich
enkel nog richten tot de DCK*

Bevestiging uitgereikt naar keuze
door:
- commissaris
- erkende externe boekhouder
- externe accountant
- revisor
Het niet naleven van deze bepaling
stelt de emittent bloot aan
strafsancties die tot € 100.000
belopen.

Wat gebeurt er na 1 januari 2016?
Als al mijn effecten verkocht werden, moet er niets meer worden gedaan.
Effecten die bij de openbare verkoop niet verkocht worden en aan de DCK* worden
overgemaakt, worden daarentegen bij voorrang teruggegeven aan iedereen die een schriftelijk
bewijs van zijn hoedanigheid van rechthebbende (bijvoorbeeld het papieren effect) voorlegt en
na betaling van de bij wet bepaalde boete. In opdracht van de DCK* wordt het register van de
emittent aangepast.

Wat gebeurt er in 2025 - 2026?
Indien de DCK* nog niet-teruggegeven effecten van mijn vennootschap in handen heeft:

Actie 1

Actie 2

• Allerlaatste mogelijkheid
voor de emittent om de
DCK* een voorstel te
deponeren tot het
terugkopen van zijn eigen
effecten
• Schriftelijke offerte vóór
31/12/2025

• De DCK* aanvaardt al dan
niet de offerte van de
emittent

in 2026

Zo ja, dan wordt de emittent
eigenaar van het effect.
Het naamregister wordt als
gevolg hiervan aangepast
Zo nee, dan wordt de Staat
eigenaar en ontvangt de
coupons en dividenden vanaf
2015

Conclusie
Als u het nog niet gedaan hebt, neem dan dringend de in de brochure beschreven
maatregelen. U beschermt er uw aandeelhouders mee en vermijdt strafsancties.
Doe een beroep op uw notaris, uw revisor of uw accountant om u bij te staan.
Raadpleeg de website van de Dmat Task Force www.dmat.be
*Deposito- en Consignatiekas - http://depositokas.be
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