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BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN 
GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN 

 
A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 
 
1 Erkenning voor het bijhouden van rekeningen 
 

Erkende instellingen (artikel 3§3 van de wet van 2 januari 1991  
 
Met toepassing van artikel 3§2 van de wet van 2 januari 1991 zijn enkel de volgende instellingen 
erkend om rekeningen bij te houden en kunnen bijgevolg in België gedematerialiseerde effecten 
(van de overheidsschuld) bijhouden voor derden : 

1°  de rechtspersonen opgericht naar Belgisch recht, die daartoe door de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen vergund zijn; 

2°  de in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen of beleggingsondernemingen 
opgericht naar het recht van een lid-Staat van de Europese Economische Ruimte, die in hun 
land van herkomst ertoe gemachtigd zijn effecten bij te houden voor rekening van derden; 

3°  de in België gevestigde bijkantoren van rechtspersonen opgericht naar het recht van een 
buitenlandse Staat die daartoe door de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen vergund zijn; 

4°  de Nationale Bank van België. 
 
Vergunningsprocedure (artikel 36 van het KB van 23 januari 1991) 
 
De instellingen bedoeld in 1° en 3° die rekeningen van gedematerialiseerde effecten voor derden 
wensen bij te houden, dienen vooraleer deze werkzaamheden aan te vatten, te beschikken over 
een vergunning van de CBFA. 
   
Elke vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten voor 
rekening van derden, wordt door de CBFA verleend en gehandhaafd op voorwaarde dat de 
instelling de voorwaarden vervult en blijft vervullen en de verplichtingen naleeft en blijft naleven 
die zijn voorgeschreven door de wet en haar uitvoeringsbesluiten. 

 
Vergunningsvoorwaarden (artikel 36 en 37 van het KB van 23 januari 1991) 
 
Bij de vergunningsaanvraag wordt een programma van werkzaamheden gevoegd dat beantwoordt 
aan de door de CBFA gestelde voorwaarden en waarin inzonderheid worden vermeld: 

 de omvang van de voorgenomen verrichtingen; 

 de organisatiestructuur van de onderneming; 

 de nauwe banden die zij heeft met andere personen. 
 
De aanvragers moeten alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn om hun aanvraag te kunnen 
beoordelen.  
 
De CBFA treft een beslissing over de aanvraag binnen drie maanden na ontvangst van een 
volledig dossier. Deze beslissing wordt meegedeeld bij aangetekende brief of met bericht van 
ontvangst. 
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Indien de aanvrager van de vergunning die rekeningen van gedematerialiseerde effecten voor 
derden wenst bij te houden niet het statuut heeft van kredietinstelling, beleggingsonderneming of 
een in België gevestigd bijkantoor van een buitenlandse kredietinstelling of 
beleggingsonderneming dient deze te voldoen aan een aantal bijkomende vergunningvereisten, 
die gelijkaardig zijn aan deze van een beleggingsonderneming. Het betreft meer bepaald de 
vereisten opgesomd in de artikelen 58 tot 63, 66, 67, 69, 70, 75, 90 en 91 van de wet van  
6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. 
 
Indien het gaat om een in België gevestigde bijkantoor van een rechtspersoon (niet 
kredietinstelling of beleggingsonderneming) opgericht naar het recht van een buitenlandse Staat 
dient deze daarenboven:  

1°  met behulp van een bewijsstuk aan te tonen dat de autoriteit van het land van herkomst die 
bevoegd is voor het verlenen van een vergunning om effecten in bewaring te nemen, haar 
een dergelijke vergunning verleend heeft; 

2°  onderworpen te zijn aan grondregels voor de uitoefening van haar activiteiten en aan een 
bedrijfseconomisch toezicht dat beantwoordt aan minimale, internationaal aanvaarde 
normen; de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling tussen de CBFA en de bevoegde 
overheden van de Staat onder wiens recht de instelling ressorteert, mogen geen beletsel 
vormen voor de noodzakelijke controle.  

 
Algemene vergunning per categorie van instellingen 

 
Voor de wet van 15 december 2004 gebeurde de erkenning van de rekeninghouders door de 
Minister van Financiën. In een Ministerieel Besluit van 24 januari 1991 werd er een algemene 
vergunning verleend per categorie van instellingen voor het bijhouden van rekeningen van 
gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld. 

 
Deze vergunning werd ondermeer toegekend aan: 

1°  de NBB; 

2°  de kredietinstellingen naar Belgisch recht; 

3°  de bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen (zowel deze die ressorteren onder het 
recht van een lidstaat van de EER als daarbuiten); 

4°  de kredietinstellingen opgericht of gevestigd in het Groot Hertogdom Luxemburg; 

5°  de beleggingsondernemingen naar Belgisch recht die een vergunning hebben voor de 
bewaarneming van financiële instrumenten; 

6°  de bijkantoren van buitenlandse beleggingsondernemingen (al dan niet ressorterend onder 
het recht van een lidstaat van de EER) die een vergunning heeft voor de bewaarneming van 
financiële instrumenten; 

7°  de vereffeninginstellingen. 
 
De wet van 15 december 2004 heeft de bevoegdheid voor het erkennen van de rekeninghouders 
(zoals bepaald door artikel 3§2 van de wet van 2 januari 1991) overgedragen aan de CBFA.  
 
Artikel 71 van de wet van 15 december 2004 bepaalt dat de instellingen, die erkend waren met 
toepassing van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 en die binnen de toepassing vallen 
van artikel 3 van de wet van 2 januari 1991, van rechtswege een vergunning verkrijgen totdat de 
CBFA een andere beslissing neemt. 
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Dit betekent dus dat de vergunning die was toegekend aan al de Belgische kredietinstellingen en 
beursvennootschappen evenals de in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen en van 
de beleggingsondernemingen die een vergunning hebben voor de bewaarneming van financiële 
instrumenten, behouden blijft 1. De instellingen die op 15 december 2004 nog geen 
rekeninghouder waren dienen hiervoor een vergunning te bekomen bij de CBFA. Indien de 
CBFA vaststelt dat de instellingen met vergunning zich niet houden aan de wettelijke regels en 
verplichtingen kan zij deze vergunning wel herroepen.  
 
Een afzonderlijke vergunningsaanvraag overeenkomstig de hierboven besproken procedure zal 
tevens moeten worden ingediend door de rechtspersonen die geen vergunning hebben als 
kredietinstelling of als beleggingsonderneming (met een vergunning voor bewaarneming).  

 
2 Verplichtingen van de rekeninghouders 

 
  Scheiding tussen eigen effecten en effecten van cliënten (artikel 5 van de wet van 

2 januari 1991) 
 
De rekeninghouders mogen geen transacties voor eigen rekening uitvoeren met de effecten die zij 
voor de beleggers bijhouden. In het rekeningstelsel dienen deze effecten op een afzonderlijke 
rekening te worden aangehouden (artikel 44 van het KB van 23 januari 1991).   

 
  Informatieverstrekking aan de houder (artikel 39 van het KB van 23 januari 1991) 

 
De rekeninghouders 2 dienen iedere houder van een rekening van gedematerialiseerde effecten, 
op zijn verzoek, duidelijk op de hoogte te brengen van het regime dat van toepassing is op de 
terugvordering van zijn effecten in geval van vereffening, faillissement of een soortgelijke 
procedure met betrekking tot haar goederen. 

 
  Boekhouding (artikelen 41 tot 45 van het KB van 23 januari 1991) ) 

 
De rekeninghouders3 moeten al hun transacties, tegoeden, vorderingen, schulden en 
verplichtingen in gedematerialiseerde effecten, alsmede hun hausse- en baisseposities in die 
effecten in hun boekhouding registreren overeenkomstig de gebruikelijke regels van het dubbel 
boekhouden, “de effectenboekhouding” genaamd.   
 
Elke transactie in gedematerialiseerde effecten, die aanleiding geeft tot een in de algemene 
boekhouding te registreren beweging van gelden, vorderingen of schulden, wordt gelijktijdig 
geregistreerd in de effectenboekhouding en in de algemene boekhouding. 
 
Behoudens andersluidende bepalingen in het uitgiftebesluit of in de leningsovereenkomst, 
worden de gedematerialiseerde effecten in de effectenboekhouding opgenomen voor de nominale 
waarde, in de munteenheid waarin het effect is uitgedrukt.  
 
De effectenboekhouding moet zodanig worden opgezet en georganiseerd dat de situatie van de 
instelling die rekeningen bijhoudt op ieder ogenblik kan worden opgemaakt. Artikel 43 en 44 van 
het KB van 23 januari 1991 bepaalt verder hoe de boekhouding dient te worden uitgesplitst 
volgens de rechtsverhouding op grond waarvan het effect wordt aangehouden, te ontvangen of te 
leveren is, werd toevertrouwd of werd ontvangen, aan de hand van een passend 
rekeningenstelsel. 

                                                 
1  De in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen of beleggingsondernemingen opgericht naar het 

recht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die in hun land van herkomst ertoe gemachtigd 
zijn effecten bij te houden voor rekening van derden, hebben geen vergunning nodig. 

2  Deze verplichtingen gelden niet voor de NBB. 
3  Deze verplichtingen gelden niet voor de NBB. 
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De rekeninghouders4 die rekeningen bijhouden, openen een of meerdere effectenrekeningen op 
naam van de andere instellingen die rekeningen bijhouden en van de beleggers voor wie zij in 
eigen naam gedematerialiseerde effecten aanhouden. 
 
Elke transactie die voor een rekeninghouder rechten doet ontstaan of rechten wijzigt wordt op 
zijn rekening geboekt zodra het recht wordt vastgesteld. 

 
 Versturen van een rekeningoverzicht 

 
Na iedere op die rekening geboekte transactie wordt aan de rekeninghouder een 
rekeningoverzicht gestuurd. 

 
3 De vereffeningsinstelling 
 

De Nationale Bank van België is de vereffeningsinstelling belast: 

 met het aanhouden van de gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld; 

 met de vereffening van de transacties in deze effecten. 
 
 

B. Gedematerialiseerde vennootschapseffecten 
 
1 Definitie van vennootschapseffecten 
 

Met vennootschapseffecten worden bedoeld de aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en 
certificaten uitgegeven door vennootschappen naar Belgisch recht overeenkomstig het Wetboek 
van vennootschappen (artikel 2, 1° eerste streepje van de wet van 14 december 2005).  

 
2 Erkenning voor het bijhouden van rekeningen (artikel 1 van het KB van 12 januari 2006 

genomen in uitvoering van artikel 468 van het wetboek van vennootschappen) 
 

Worden op algemene wijze erkend om in België rekeningen van gedematerialiseerde 
vennootschapseffecten bij te houden: 

1°  de kredietinstellingen opgericht naar Belgisch recht; 

2°  de beleggingsondernemingen opgericht naar Belgisch recht; 

3°  de in België gevestigde verrekeningsinstellingen en vereffeninginstellingen bedoeld in 
artikelen 22 en 23 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten; 

4°  de in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen of beleggingsondernemingen 
ressorterend onder buitenlands recht, die in hun land van herkomst ertoe gemachtigd zijn 
effecten bij te houden voor rekening van derden; 

5°  de Nationale Bank van België. 
 

4 Verplichtingen van de erkende rekeninghouders 
 

 Informatieverstrekking aan de CBFA (artikel 2 van het KB van 12 januari 2006) 
 
De erkende rekeninghouders5 lichten de CBFA vooraf in van de aanvang of het stopzetten van 
deze activiteit. De CBFA houdt de lijst bij van de erkende rekeninghouders van 

                                                 
4  Deze verplichtingen gelden niet voor de NBB. 
5  Deze verplichtingen gelden niet voor de NBB. 



 

5/6 

gedematerialiseerde vennootschapseffecten. Zij maakt deze lijst op haar website en, jaarlijks, in 
het Belgisch Staatsblad bekend. 
 Informatieverstrekking aan de houder (artikel 3 van het KB van 12 januari 2006) 

 
De erkende rekeninghouders3 brengen iedere houder van een rekening van gedematerialiseerde 
effecten, op zijn verzoek, duidelijk op de hoogte van het regime dat van toepassing is op de 
terugvordering van zijn effecten in geval van vereffening, faillissement of een soortgelijke 
procedure met betrekking tot haar goederen. 

 
 Boekhouding (artikel 4§2 van het KB van 12 januari 2006) 

 
De erkende rekeninghouders6 moeten al hun transacties, activa en passiva, rechten en 
verplichtingen in gedematerialiseerde effecten in hun boekhouding registreren overeenkomstig 
de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden, te noemen " effectenboekhouding ". 
 
Bovendien wordt elke transactie in gedematerialiseerde effecten, die aanleiding geeft tot een in 
de algemene boekhouding te registreren beweging van gelden, vorderingen of schulden, 
gelijktijdig geregistreerd in de effectenboekhouding en in de algemene boekhouding. 
 
De effectenboekhouding van de erkende rekeninghouder moet zodanig worden opgezet en 
georganiseerd dat de situatie van de instelling die rekeningen bijhoudt op ieder ogenblik kan 
worden opgemaakt. 
 
Deze situatie wordt uitgesplitst volgens de rechtsverhouding op grond waarvan het effect wordt 
aangehouden, te ontvangen of te leveren is, werd toevertrouwd of werd ontvangen, aan de hand 
van een passend rekeningenstelsel. 
 
De erkende rekeninghouder7 opent op naam van de andere instellingen die rekeningen bijhouden 
en van de beleggers voor wie zij in eigen naam gedematerialiseerde effecten aanhoudt, een of 
meerdere effectenrekeningen. 
 

 
5 De vereffeninginstelling (artikel 6 van het KB van 12 januari 2006) 

 
Worden aangeduid als vereffeninginstelling als bedoeld in artikel 468 van het Wetboek van 
Vennootschappen: 

1°  Euroclear Belgium, (ex CIK) voor de aandelen, winstbewijzen, obligaties, warranten en 
certificaten uitgegeven door een Belgische NV. Euroclear Belgium kan evenwel de opname 
van nieuwe gedematerialiseerde effecten in haar stelsel weigeren voor een reeds bestaande 
uitgifte wiens effecten oorspronkelijk in een andere vorm en met dezelfde ISIN-code zijn 
uitgegeven; 

2°  de Nationale Bank van België voor de obligaties bedoeld in artikel 485 van het Wetboek 
van Vennootschappen. 

 
Indien het gaat om effecten die niet genoteerd zijn op een gereglementeerde markt en mits de 
titularis van de effectenrekening daarmee heeft ingestemd kan de rekeninghouder beslissen deze 
effecten niet door te storten aan een vereffeninginstelling. In dat geval staat de rekeninghouder 
zelf aan de top van de piramide en dient hij overeenkomstig artikel 475 ter van het Wetboek van 
vennootschappen de in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten in te schrijven op zijn naam 
in het register van de effecten op naam.  
  

                                                 
6  Deze verplichtingen gelden niet voor de NBB en evenmin voor de in België gevestigde bijkantoren van 

kredietinstellingen en beleggingsondernemingen opgericht naar het recht van een lidstaat van de EER. 
7  Deze verplichting geldt wel voor alle bijkantoren. 
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C. Gedematerialiseerde “overige effecten” 
 
1 Definitie van de gedematerialiseerde overige  effecten 
 

Artikel 2, 1°, derde streepje van de wet van 14 december 2005 definieert deze categorie als alle 
andere effecten, uitgegeven door een persoon die onder Belgisch recht ressorteert, en die een 
financiële schuldvordering op de emittent belichamen.  
  
Deze restcategorie is bijzonder ruim. In de voorbereidende werken wordt ondermeer verwezen 
naar de kasbons, de thesaurie- en depositobewijzen, de vastgoedcertificaten en bepaalde rechten 
van deelneming. 

 
2 Erkende rekeninghouders 
 

Artikel 2, 5° verwijst voor de erkenning naar de aangesloten leden zoals bedoeld in het 
gecoördineerd KB n° 628. Het gaat om al deze instellingen die krachtens de regels die van 
toepassing zijn op het vereffeningsysteem van de vereffeninginstelling, gemachtigd zijn 
effectenrekeningen bij deze laatste aan te houden.  
 
Gedematerialiseerde overige effecten die vanaf 1 januari 2008 worden uitgegeven worden 
vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij: 

 de emittent; 

 een vereffeninginstelling 

 een aangesloten lid in de zin van het gecoördineerd KB n° 62 
 

3 Vereffeninginstellingen 
 
Voor de bestaande gedematerialiseerde overige effecten die nog uitstaan dienen de emittenten 
van deze effecten vóór 31 december 2007 hetzij met één van de vereffeninginstellingen of met 
één van de aangesloten leden zoals bedoeld in bovenvermelde KB n° 62, de nodige regelingen te 
treffen voor de aanhouding van de totale omloop van de uitgifte van dergelijke effecten, tenzij 
de emittent deze effecten zelf in bewaring neemt. Emittenten naar Belgisch recht die vanaf 
1 januari 2008 soortgelijke effecten in gedematerialiseerde vorm willen uitgeven dienen 
voorafgaandelijk aan de uitgifte dezelfde schikkingen te treffen.  
 
Er wordt aan herinnerd dat het wenselijk is dat kredietinstellingen of beleggingsondernemingen 
die zelf als emittent optreden, tevens hun statuten onderzoeken in het licht van de nieuwe 
wettelijke bepalingen. 

 
 
4 Verplichtingen van de erkende rekeninghouders die als top van de piramide optreden 

 
De kredietinstellingen en beleggingsondernemingen dienen over een passende administratieve en 
boekhoudkundige organisatie te beschikken.  
 
  

 
 

                                                 
8 KB van 27 januari 2004. 


