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Afschaffing van effecten aan toonder:
de tijd dringt

Marina de Jonghe
estate planner

Met de wet van 14 december
2005 begon de geleidelijke
uitdoving van de effecten aan
toonder. De wettelijk voorziene
omzettingsperiode eindigt
onherroepelijk op 31 december
2013. Vanaf 1 januari 2014
bestaan er dus officieel geen
effecten aan toonder meer in
ons land. Vanaf die datum zijn
alleszins de rechten van een
‘niet-omgezet’ effect aan toonder
opgeschort. De ‘niet-omgezette’
effecten worden verkocht in
2015. De tijd dringt dus voor de
houders van effecten aan toonder
maar zeker ook voor de (nietgenoteerde) vennootschappen
die hun statutaire bepalingen
nog niet aanpasten.

1 januari 2008 tot en met 31 december 2013:
omzetting van rechtswege of op aanvraag.
Sinds 1 januari 2008 kunnen enkel nog effecten op naam of
gedematerialiseerde effecten worden uitgegeven.
Voor de meeste effecten, ingeschreven op een effectenrekening op
of na 1 januari 2008, gebeurde de omzetting in gedematerialiseerde
effecten van rechtswege.
De omzetting van rechtswege gebeurde effectief voor:
•
•
•
•

effecten aan toonder van Belgische vennootschappen die noteren
aan een gereglementeerde markt;
effecten aan toonder van een instelling voor collectieve belegging
naar Belgisch recht;
effecten aan toonder van schulden van de openbare sector;
alle andere effecten uitgegeven door een emittent die valt
onder het Belgisch recht en die een financiële schuldvordering
op die emittent of op een derde belichamen. Bedoeld zijn
o.a. effecten uitgegeven door Belgische gemeenschappelijke
beleggingsfondsen, thesaurie- en depositobewijzen, kasbons en
vastgoedcertificaten.
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De omzetting van rechtswege gebeurde niet voor:
•
•

effecten die niet ingeschreven waren op een effectenrekening;
effecten uitgegeven door Belgische vennootschappen, die wel
op een effectenrekening ingeschreven zijn en die niet op een
gereglementeerde markt noteren.

Tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013 kunnen houders van
effecten aan toonder, bijvoorbeeld effecten van hun Belgische
familievennootschap, de omzetting vragen.
Volgende omzettingen zijn mogelijk:
•
•

omzetting naar effecten op naam; of
omzetting naar gedematerialiseerde effecten. Dat moet gebeuren
binnen de beperkingen van de statutaire bepalingen en het
rechtskader van de uitgifte.

Taks op de omzetting van effecten aan toonder
De ‘taks op de omzetting van effecten aan toonder in
gedematerialiseerde vorm of in effecten op naam’ werd in 2012
ingevoerd. Voor de omzettingen van rechtswege vanaf 1 januari 2014
zal deze taks niet verschuldigd zijn, dit door gebrek aan een specifieke
wettekst in die zin. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk te vinden
in het feit dat men de taks niet wil laten dragen door de emittent (in
plaats van de houder van het effect).

1 januari 2015
Vanaf 1 januari 2015 biedt de emmittent de effecten van onbekend
gebleven houders te koop aan. De opbrengst van de verkoop gaat, na
aftrek van kosten, naar de Deposito- en Consignatiekas. Die bewaart
de opbrengst tot de rechtmatige houder zich kenbaar maakt en de
terugbetaling vraagt. Effecten die niet verkocht raken, gaan vanaf 30
november 2015 eveneens naar de Deposito- en Consignatiekas.

1 januari 2014: enkel omzetting van rechtswege

1 januari 2016

Na het verstrijken van deze omzettingsperiode worden de nietomgezette effecten van rechtswege omgezet in ofwel:
•
gedematerialiseerde
effecten,
ingeschreven
op
een
effectenrekening op naam van de emittent1; ofwel
•
effecten op naam, ingeschreven op naam van de emittent in het
register van de vennootschap.

De rechtmatige houder die bij de Deposito-en Consignatiekas de
verkoopsopbrengst of de gedeponeerde effecten opvraagt, betaalt
een boete van 10% per begonnen jaar dat hij gewacht heeft. De boete
begint te lopen vanaf 31 december 2015.

Dit laatste wordt o.a. het geval als de Belgische emitterende
vennootschap naliet haar statuten in overeenstemming te brengen
met de wet van 14 december 2005. Zelfs als uw effecten op een
effectenrekening staan, moeten ze dan:
•
omgezet worden in effecten op naam; én
•
ingeschreven worden in het register van de vennootschap op
naam van de emittent.
Opschorting van de rechten
De rechten verbonden aan de niet omgezette effecten, worden
opgeschort tot de houder zich bij de emittent bekend maakt. Die
bekendmaking is verplicht vooraleer de effecten door de emittent
worden verkocht (zie verder). Vanaf de bekendmaking en mits
voorlegging van zijn oude effecten aan toonder, kan de houder vragen:
•
gedematerialiseerde effecten in te schrijven op een
effectenrekening;
•
effecten op naam in te schrijven in het register van de
vennootschap.

1

Voor zover de statuten van de emitterende vennootschap voorzien in de uitgifte
van gedematerialiseerde effecten en zij een bank of beurshuis belast heeft met het
beheer van de effecten.
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In één oogopslag
Wat doet u als houder van effecten?

Wat doet u als emittent van effecten (niet-genoteerde NV
of commanditaire vennootschap op aandelen (CVA))?

Vóór 31 december 2013

Als u niets doet

U kunt uw effecten aan toonder omzetten door ze in uw naam in
bewaring te geven:

Dan moeten de effecten die u uitgaf, effecten op naam worden.
Bovendien moeten na 1 januari 2014 alle houders van effecten
ingeschreven zijn in uw register.

• hetzij bij de emitterende onderneming. Die schrijft ze op uw
naam in haar register in waardoor ze ‘effecten op naam’
worden;
• hetzij bij uw bank die ze namens u op een effectenrekening
plaatst waardoor ze gedematerialiseerd zijn. De emitterende
onderneming moet de mogelijkheid daartoe voorzien hebben.

Als u de mogelijkheid wil voorzien om de effecten in een
gedematerialiseerde vorm op een effectenrekening te zetten
Dan moeten uw statuten die mogelijkheid uitdrukkelijk voorzien.
U zult daarvoor ook de noodzakelijke structuur moeten oprichten.
U moet m.a.w. een rekeninghouder aanwijzen die als "Hoofd van de
piramide" kan optreden.

Na 31 december 2013
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• worden uw effecten aan toonder van rechtswege omgezet in
gedematerialiseerde effecten en door de emittent op uw naam
ingeschreven op een effectenrekening.
• Voorzien de statuten geen uitgifte van gedematerialiseerde
effecten? Dan worden de effecten aan toonder van rechtswege
omgezet in effecten op naam en in het register ingeschreven
op naam van de emittent.

En wat als de emitterende onderneming geen structuur voor de
dematerialisatie opgezet heeft?
Dan zijn uw effecten vanaf 1 januari 2014 nog uitsluitend effecten op
naam. Ook al staan ze op een effectenrekening, dan nog worden ze
effecten op naam en ingeschreven in het register; niet op uw naam
maar op naam van de emittent.

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker
en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u
graag van dienst.
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking
Alerts via www.bnpparibasfortis.be/alerts

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen
of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.
Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief.
Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV (kredietinstelling met maatschappelijke zetel
gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenberscherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.
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