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 Afschaffing van de effecten aan toonder: rol van de 
boekhoudkundige beroepen 

1. Principes 

De wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan 
toonder (hierna “de Wet”) had aanvankelijk tot doel het Belgische effectenrecht te 
moderniseren door de afschaffing van de uitgifte en van het gebruik van de effecten 
aan toonder. De wetgever heeft besloten deze effecten stapsgewijs af te schaffen 
over een periode die zich uitstrekt van 2008 tot 2014. 

De Wet werd een eerste keer gewijzigd op 25 april 2007 door een wet houdende 
diverse bepalingen om er enkele technische verbeteringen in aan te brengen die 
bovenal steunden op operationele overwegingen.  

De wetgever heeft recentelijk geoordeeld dat aan de Wet bepaalde aanvullende 
verduidelijkingen en enkele nieuwe wijzigingen moesten worden aangebracht om 
het dematerialisatieproces af te ronden.  

Ter herinnering: op grond van de Wet moeten de effecten aan toonder uiterlijk op 31 
december 20131 door de rechthebbende ervan zijn omgezet in ofwel effecten op 
naam, ofwel gedematerialiseerde effecten2. 

Effecten die nog niet zijn omgezet, zullen vanaf 1 januari 2014 van rechtswege 
worden omgezet ofwel in gedematerialiseerde effecten die zijn ingeschreven op een 
effectenrekening op naam van de emittent – als zijn statuten in de 
gedematerialiseerde vorm voorzien –, ofwel, indien dat niet het geval is, in effecten 

                                                   

 

 
1 Deze datum werd op 1 januari 2008 naar voren geschoven voor de effecten die verhandelbaar zijn op 

een gereglementeerde markt en contractueel voor de effecten die verhandelbaar zijn op Alternext en op 
de Vrije Markt, niet-gereglementeerde markten die eveneens zijn georganiseerd door Euronext 
Brussels. 

2 In welk geval de emittent zijn statuten zodanig moet aanpassen dat ze in de gedematerialiseerde vorm 
voorzien en met een vereffeningsinstelling of een erkende rekeninghouder de nodige maatregelen moet 
nemen – zie hieromtrent artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de 
gedematerialiseerde vennootschapseffecten, BS 3 februari 2006, p. 5924. 
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op naam die op naam van de emittent zijn ingeschreven in diens register van 
effecten op naam. 

Om te vermijden dat er effecten blijven bestaan waarvan de rechthebbenden 
oneindig lang onbekend blijven, heeft de wetgever een mechanisme voor 
gedwongen verkoop van de effecten ingevoerd. Vanaf 1 januari 2015 zal de 
emittent een verkoop moeten organiseren om hem in staat te stellen definitief een 
einde te maken aan de situatie waarbij effecten zijn ingeschreven op zijn naam 
terwijl de werkelijke eigenaar ervan onbekend blijft. 

Er werden bijzondere regels inzake openbaarmaking van deze gedwongen verkoop 
ingevoerd om eventuele rechthebbenden de mogelijkheid te bieden zich kenbaar te 
maken vóór deze plaatsheeft. 

De uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan de effecten aan toonder wordt 
gedurende deze periode opgeschort totdat een persoon die rechtmatig zijn identiteit 
en zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, aanvraagt en 
verkrijgt dat de effecten op zijn naam worden ingeschreven op een effectenrekening 
of in het register van effecten op naam dat wordt bijgehouden door de emittent. 

De opbrengsten van de verkoop maar ook de effecten waarvoor geen koper werd 
gevonden, worden gedeponeerd bij de Deposito- en consignatiekas (hierna “de 
Kas”) totdat een persoon die rechtmatig zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft 
kunnen aantonen de teruggave ervan vraagt. 

Vanaf 1 januari 2016 int de Kas een boete van 10% per jaar die verschuldigd is 
door eenieder die de teruggave vraagt van het effect of van de som die is 
voortgekomen uit de verkoop van het effect waarvan hij de rechthebbende beweert 
te zijn. 

Het proces van dematerialisatie van de effecten aan toonder zou – behoudens 
nieuwe ontwikkelingen – in 2026 moeten eindigen, door de vorm aan te nemen van 
een onteigening van de overblijvende effecten. 

 

2. Rol van de boekhoudkundige beroepen: 

conformiteitscontrole 

De emittent zal er moeten voor zorgen dat hij van zijn commissaris, of, bij 
ontstentenis daarvan, van een bedrijfsrevisor, een externe accountant of een 
externe erkende boekhouder, de bevestiging krijgt van het feit dat hij de nodige 
maatregelen heeft genomen in het kader van het proces van dematerialisering van 
de effecten aan toonder. 

Een nieuw artikel 11, §5, dat wordt ingevoegd in de wet, bepaalt immers nader, in 
een streven naar transparantie en naar controle van de overeenstemming van de 
bepalingen van de wet, dat de emittent moet laten bevestigen dat hij wel degelijk de 
verplichtingen heeft nageleefd die hem zijn opgelegd door de Wet, en meer in het 
bijzonder door artikel 11, §§1 en 2 ervan, namelijk: 

- de bekendmaking van het bericht waarin de verkoop wordt aangekondigd; 
- in voorkomend geval, de organisatie van de verkoop van de effecten 

waarvan de rechthebbende zich niet heeft doen kennen; 
- de overdracht van de daarvan afkomstige bedragen en van de niet 

verkochte effecten aan de Kas. 

In de praktijk zal deze controle pas kunnen uitgevoerd worden na 1 december 2015, 
aangezien de overdrachten aan de Kas pas tussen 1 en 31 december 2015 mogen 
gebeuren. 
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Belangrijk is wel dat de commissaris of, bij ontstentenis daarvan, de bedrijfsrevisor, 
de externe accountant of de externe erkende boekhouder, zich daarbij beperkt tot 
een strikt formele controle en dat de emittent geheel verantwoordelijk blijft voor de 
toepassing in de praktijk van de Wet en voor de naleving van de verschillende 
procedures die ze heeft ingevoerd. 

De bevestiging gebeurt schriftelijk en wordt doorgestuurd naar het bestuursorgaan 
van de vennootschap, dat ze onverwijld langs elektronische weg meedeelt aan de 
Kas. 

Voorts zal de emittent de specifieke vermelding moeten aankruisen waarin daartoe 
wordt voorzien in de toelichting bij de jaarrekening van 2015 om de bekendmaking 
van deze informatie mogelijk te maken. Deze maatregel zorgt voor een grote 
visibiliteit van het feit dat het dematerialisatieproces van de effecten aan toonder 
van de emittent tot een goed einde werd gebracht en beperkt zoveel mogelijk de 
financiële en administratieve lasten die uit een dergelijke aanvullende controle 
voortvloeien. 

Aangezien het gaat om een aanvullende opdracht die door de emittent wordt 
gegeven aan de commissaris of, bij ontstentenis daarvan, aan een bedrijfsrevisor, 
een externe accountant of een externe erkende boekhouder, kan dit passende 
aanvullende honoraria impliceren. 

Deze bepaling zal echter niet worden toegepast ingeval de Staat zelf de emittent is. 

 

3. Besluit 

De rol van de boekhoudkundige beroepen is dus beslissend bij de afronding en de 
openbaarmaking van een belangrijke fase van het proces van dematerialisering van 
de effecten aan toonder in België. Hij zal het ongetwijfeld mogelijk maken zich ervan 
te verzekeren dat de betrokken vennootschappen wel degelijk hun verplichtingen 
zijn nagekomen en, in voorkomend geval, die welke in gebreke blijven te bestraffen. 


