
Papieren effecten:
het einde van een tijdperk

Enkele belangrijke data
 het is niet meer mogelijk om nieuwe 
effecten aan toonder (bv. gedrukte kasbons, obligaties, 
beleggingsfondsen, aandelen ...) uit te geven in België. 
Effecten in een effectendossier kunnen niet meer in 
papieren vorm (=materieel) worden opgevraagd.

 alle Belgische effecten aan toonder 
moeten verplicht zijn omgezet. Afhankelijk van wat 
de uitgever voorzien heeft, kan dit op 2 manieren: in 
gedematerialiseerde effecten (= in een effectendossier) 
of in nominatieve effecten (= op naam). Op basis van 
de aard van de effecten zijn er 2 principes.

→ Automatische dematerialisatie bij het binnenbrengen 
bij een bank van beursgenoteerde effecten (bv. aandelen 
van beursgenoteerde bedrijven), kasbons en obligaties 
uitgegeven door Belgische banken, en effecten van 
Instellingen voor Collectieve Beleggingen (nl. beveks of 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen) naar Belgisch 
recht – ongeacht of deze noteren op de beurs of niet.

→ Niet-automatische dematerialisatie voor niet-beurs-
genoteerde effecten (bv. aandelen van een familiale nv). 
De mogelijkheid tot dematerialisatie wordt immers 
bepaald door de statuten van de vennootschap. 
Voorzien deze geen dematerialisatie, dan moet de 
vennootschap – indien ze dit wenst – de statuten 
aanpassen en een contract afsluiten met een financiële 
instelling, die optreedt als centrale rekeninghouder. 
Men kan toondereffecten wel omzetten in nominatieve 
effecten door ze in te schrijven in het register van 
hun uitgever. Dit kan door zich bij de vennootschap 
kenbaar te maken als titularis en de procedure tot op 
naamstelling te volgen. 

 niet omgezette Belgische toonder- 
effecten werden automatisch en van rechtswege 
omgezet in gedematerialiseerde of nominatieve 
effecten op naam van de uitgever. Als eigenaar moet 
u zich kenbaar maken bij de uitgever of bij een bank om 
uw rechten op te eisen. Die worden immers geschorst 
zolang u geen actie onderneemt, waardoor u o.a. 
niet langer dividenden of coupons ontvangt en geen 
stemrecht meer hebt op de algemene vergadering.

 hebt u zich niet kenbaar gemaakt, dan 
verkoopt de uitgever uw toondereffecten via een 
wettelijk omschreven procedure. De opbrengst wordt 
doorgestort aan de Deposito- en Consignatiekas (een 
afdeling van het ministerie van Financiën), maar u kunt 
deze wel opeisen.

 indien u een teruggave in geld vraagt, 
bent u een boete verschuldigd. Deze boete bedraagt 
per begonnen jaar vanaf 1 januari 2016 10 % van de 
tegenwaarde van de verkochte effecten. Dus 10 % in 
2016, 20 % in 2017, 30 % in 2018 enz.

Wat met buitenlandse effecten?
Hiervoor verandert er voorlopig niets. Toch kunt u 
overwegen om ook deze effecten (bv. euro-obligaties, 
Luxemburgse fondsen) te dematerialiseren, omdat het 
tal van voordelen biedt (zie kader op de ommezijde). 
Bovendien verdwijnt de anonimiteit van papieren 
effecten aan toonder stilaan door verschillende nationale 
en internationale wetgevende initiatieven (o.a. de 
Europese Spaarrichtlijn).
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Vóór eind 2013 moesten de resterende Belgische effecten aan toonder worden neergelegd 
in een effectendossier of op naam worden ingeschreven in het naamsregister. Anders werden 
de eraan verbonden rechten opgeschort. Bovendien betaalt men vanaf 2016 een hoge boete 
als men zich niet tijdig kenbaar maakt en zijn rechten niet opeist. 

 1-01-2008: 

 31-12-2013: 

 1-01-2015: 

 1-01-2016: 

 1-01-2014: 

Vanaf 2016 is een 
boete verschuldigd bij 
een opvraging van de 
tegenwaarde van de 
verkochte effecten.



Voordelen van een effectendossier bij Belfius 
→ Goedkoop: zowel de deponering van al uw effecten als de bewaring van de meeste stukken (bv. alle 

effecten uitgegeven door Belfius, fondsen, obligaties uitgegeven door Belgische grootbanken) zijn 
gratis. Voor sommige betaalt u een minimaal bewaarloon. Bovendien spaart u de huur of de aankoop 
van een kluis uit.

→ Veilig: u hoeft niet wakker te liggen van verlies of diefstal van uw effecten. 

→ Flexibel: u kunt verschillende effectendossiers openen (voor uzelf, uw partner, uw kinderen) en 
bepalen wie welke verrichtingen op welk effectendossier mag doen. Via een bankgift of een notariële 
schenking kunt u effecten overdragen naar een ander effectendossier, bv. dat van uw kinderen, wat 
interessant is voor o.a. successieplanning.

→ Geautomatiseerd: de terugbetaling van effecten op vervaldag en de uitbetaling van coupons of 
dividenden gebeurt allemaal automatisch op uw rekening, 

→ Overzichtelijk: Belfius Direct Net biedt u een mooi overzicht van uw portefeuille. 

→ Extra overlijdensdekking: u kunt tegen een beperkte kost een overlijdensdekking koppelen aan uw 
effectendossier, die een uitkering garandeert voor uw nabestaanden bij overlijden door een ongeval. 
Hiermee kunnen de successierechten (voor een deel) betaald worden.
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Conclusie
Als eigenaar van Belgische toondereffecten moet u zich 
zo snel mogelijk kenbaar maken bij de uitgever ervan of bij 
een bank, en dit om uw rechten niet te verliezen en een 
boete te vermijden. Houdt u nog effecten aan in papieren 
vorm die gedematerialiseerd kunnen worden (aandelen van 
beursgenoteerde bedrijven, kasbons en obligaties uitgegeven 
door banken, fondsen naar Belgisch recht), dan plaatst u ze 
best zo snel mogelijk in  een effectendossier. 

Actie cashback op 
effectendossier!

Draagt u voor 30 juni 2014 
uw beleggingen over naar een 
effectendossier bij Belfius, dan

> ontvangt u 2 % van de 
waarde ervan (maximaal  

1 000 euro per klant);
> krijgt u alle transfert-

kosten terugbetaald;
> betaalt u geen bewaarloon 
voor de overgedragen beleg-

gingen tot 31-12-2015.

Meer details kunt u bekomen 
via uw Belfius-kantoor of 

via www.belfius.be.


