VERJARINGSTERMIJNEN VAN EFFECTEN EN COUPONS
VAN BELGISCHE STAATSLENINGEN
De verjaringsregels voor de uitbetaling van effecten en coupons van Belgische Staatsleningen zijn
door de Federale Overheidsdienst van Financiën als volgt vastgelegd:
¾

Intresten van toondereffecten van de overheidsschuld (coupons en intresten begrepen in
de mantel) verjaren na verloop van vijf jaar, met ingang van de vervaldag. Een coupon
betaalbaar op 04.03.2001 kan dus ten laatste op 03.03.2006 worden terugbetaald en is
waardeloos vanaf 04.03.2006.

¾

Het kapitaal van toondereffecten van de overheidsschuld verjaart na verloop van dertig
jaar, met ingang van de vervaldag (eindvervaldag, call of uitloting). Een effect
terugbetaalbaar op 15.06.1976 kan dus ten laatste op 14.06.2006 worden terugbetaald en
is waardeloos vanaf 15.06.2006.

Op deze algemene regels gelden volgende specifieke uitzonderingen:
1. De intresten van volgende twee kapitalisatieleningen verjaren niet na 5 jaar maar pas na 30
jaar, samen met het kapitaal:
¾ BE0000277831 Belgische lening 8% 1994-2001
¾ BE0000281874 Belgische lening 7,75% 1995-2000
2. Effecten en coupons, die verjaard zijn omdat zij zich in een geblokkeerde bankkluis bevonden
(wegens nalatenschap, beslag...), kunnen op aanvraag en na voorlegging van de nodige
bewijsstukken toch nog worden uitbetaald.
3. Indien de uiterste betaaldatum géén bankwerkdag is, wordt hij verlegd naar de eerstvolgende
bankwerkdag. In concreto: coupons of effecten waarvoor 03.12.2005 de uiterste datum van
betaling is, mogen toch nog tot en met 05.12.2005 ter incasso worden aangeboden, aangezien
03.12.2005 op een zaterdag valt.
Aanbieding door de banken bij de NBB
De effecten en coupons die door banken op de uiterste betaaldatum of kort voordien uitbetaald
worden, dienen uiterlijk 15 dagen na de uiterste betaaldatum ter incasso bij de Nationale Bank
van België aangeboden te zijn. Deze afgifte dient gestaafd door een bewijsstuk of een verklaring
op erewoord vanwege de uitbetalende bank dat de waarden bij haar ten laatste op de uiterste
betaaldatum werden aangeboden.

