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REGLEMENT INSCHRIJVINGEN OP NAAM VOOR NBB-AANDELEN 
 
Dit reglement is van kracht met ingang van 01-01-2016 en vervangt alle vorige versies 
 
 
ARTIKEL 1: ALGEMEEN 
 
1.1 De Nationale Bank van België (hierna "de Bank" genoemd) aanvaardt haar eigen aandelen 

(hierna "NBB-aandelen" genoemd) ter inschrijving in het register van aandelen op naam.  
 
1.2 Bij de aanvraag tot inschrijving vult de persoon die de inschrijving van NBB-aandelen vraagt 

een inlichtingenblad in.  
 Dit inlichtingenblad vermeldt de naam, voornamen, burgerlijke stand, nationaliteit, adres, 

geboorteplaats  en –datum van de persoon op wiens naam de inschrijving werd gevraagd 
(hierna "houder" genoemd). 

 Rechtspersonen dienen een aangepast inlichtingenblad in te vullen. 
 
1.3 Het aanvragen van de inschrijving impliceert de aanvaarding van alle artikelen van dit 

reglement, waarvan iedere houder een exemplaar ontvangt. De inschrijving kan via 
briefwisseling of e-mail worden afgehandeld. 

 
ARTIKEL 2: OPDRACHT VAN DE BANK 
 
2.1 De Bank belast zich met: 

- de inschrijving van NBB-aandelen in het register van aandelen op naam; 
- de uitbetaling van de dividenden van NBB-aandelen op een rekening bij een andere 

financiële instelling; 
- de aan- of verkoop van deze NBB-aandelen; 
- verandering van vorm van NBB-aandelen: van aandelen op naam naar gedematerialiseerde 

aandelen en omgekeerd. 
 
2.2 Behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de houder, maakt de Bank op geen 

enkele wijze gebruik van de aan de houder toebehorende NBB-aandelen. 
 
ARTIKEL 3: NEERLEGGING VAN NBB-AANDELEN 
 
3.1 De inschrijving van de NBB-aandelen vindt plaats door overschrijving van gedematerialiseerde 

aandelen via een opdracht aan een financiële instelling. 
 
3.2 De inschrijving van de NBB-aandelen kan niet meer plaatsvinden door afgifte van aandelen 

aan toonder. Overeenkomstig artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende 
afschaffing van de effecten aan toonder, dient de houder van aandelen aan toonder zich te 
wenden tot de Deposito- en Consignatiekas. 
 

3.3 De Bank bezorgt de houder van een inschrijving op naam een "Certificaat van Inschrijving". 
 Wanneer de houder binnen de dertig kalenderdagen na de verzending geen schriftelijke 

opmerking geformuleerd heeft, wordt dit geacht door hem te zijn goedgekeurd. 
  



 

 

 
3.4 De houder erkent dat hij door de inschrijving van de aandelen in het register van aandelen op 

naam de Bank de uitdrukkelijke toestemming geeft om ten aanzien van die aandelen alle 
handelingen te stellen die vallen binnen de opdracht van de Bank met betrekking tot het 
beheer van het register. 

 
3.5 De Bank is niet aansprakelijk voor de schade die de houder zou kunnen lijden wegens 

gebreken die aan de door hem neergelegde aandelen zelf verbonden zijn of voor 
onregelmatigheden die voor de neerlegging zijn ontstaan. De houder is verplicht om de Bank 
te vergoeden voor elke schade die de Bank zou kunnen ondervinden als gevolg van de 
neerlegging bij de Bank van aandelen waarop een gebrek rust. 
Onder meer de volgende omstandigheden worden geacht een gebrek te zijn: 
- aandelen waarover een discussie bestaat in verband met het eigendomsrecht; 
- aandelen die het voorwerp uitmaken van een verzet of gerechtelijke blokkering. 

 
3.6 De houder kan bij de Bank het Nationaal Bulletin der met verzet aangetekende waarden 

inzien. De houder draagt alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit de neerlegging of 
verhandeling van onregelmatige aandelen of aandelen waartegen in België of in een ander 
land verzet werd aangetekend, zelfs als hij intussen vervangende aandelen ontving. Wanneer 
de Bank na de afgifte de niet-deugdelijkheid vaststelt, heeft zij het recht om aan de houder 
deugdelijke aandelen te vragen of de inschrijving van de houder van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling te annuleren voor deze aandelen. Wanneer de Bank ondanks het verzet 
toch betalingen in verband met zulke aandelen zou hebben verricht, moet de houder de Bank 
op eerste verzoek alle ontvangen bedragen terugbetalen, onverminderd alle andere door hem 
te vergoeden schade. 

 
3.7 De houder wordt uitgenodigd voor iedere gewone en buitengewone algemene vergadering 

van de Bank. Deze uitnodiging vermeldt pro-memorie het aantal ingeschreven aandelen. 
 
ARTIKEL 4: LEVERING VAN NBB-AANDELEN 
 
4.1 De aandelen die zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam kunnen niet 

materieel worden geleverd aan de houder. Zij kunnen alleen in het kader van een omzetting in 
gedematerialiseerde aandelen worden overgeschreven naar een andere effectenrekening bij 
de Bank of een andere financiële instelling. Eventuele kosten en taksen die hiervan het gevolg 
zijn, zijn ten laste van de houder. 

 
ARTIKEL 5: UITBETALING VAN DIVIDEND - AANKOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN 
 
5.1 Bij het aanvragen van de inschrijving op naam deelt de houder aan de Bank het 

rekeningnummer mee waarop opbrengst van de NBB-aandelen kan worden gecrediteerd 
(hierna "opbrengstrekening" genoemd). De opbrengstrekening dient een rekening te zijn bij 
een andere financiële instelling. 

 
5.2 De Bank gaat ambtshave over tot de creditering van de opbrengstrekening met het dividend 

van de NBB-aandelen. 
 
5.3 Aankoop- en verkooporders van NBB-aandelen worden uitgevoerd overeenkomstig de 

gebruiken van Euronext te Brussel. 
 De Bank aanvaardt geen telefonische opdrachten, wel e-mails of schriftelijke opdrachten. 
  



 

 

 
ARTIKEL 6: KOSTEN - BEWAARLOON 
 
6.1 De NBB-aandelen worden kosteloos ingeschreven en beheerd. 
 
6.2 Bij aankooporders wordt de tegenwaarde van de aangekochte aandelen (inclusief de 

beurskosten) door de opdrachtgever betaald op een rekening van de Bank.  
 
6.3 Bij verkooporders wordt de opbrengstrekening ambtshalve gecrediteerd met de tegenwaarde 

van de verkochte aandelen, verminderd met de beurskosten. 
 
ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID 
 
7.1 De Bank neemt alle maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter voldoening van de 

haar opgelegde verplichtingen. Zij neemt met name de maatregelen die redelijkerwijs vereist 
zijn om haar computersysteem te beveiligen of te voorkomen dat het buiten werking wordt 
gesteld en streeft ernaar elke storing of belangrijke afwijking in de functionering zo snel 
mogelijk te verhelpen, onder meer door de gepaste back-upprocedures te volgen. Voor zover 
deze maatregelen genomen zijn, draagt de Bank geen enkele verantwoordelijkheid voor het 
uitvallen of slecht functioneren, zelfs tijdelijk, van de computers, de interne 
telecommunicatieapparatuur of de programma's en toepassingen die zij gebruikt voor de 
verwerking van verrichtingen of het ter beschikking stellen van gegevens, evenmin als voor de 
vernietiging of het uitwissen van de gegevens die ze bevatten, of de onrechtmatige of 
bedrieglijke aanwending ervan door derden. 

 
7.2 De Bank draagt geen contractuele of buiten-contractuele aansprakelijkheid uit hoofde van de 

schade die de houder zou kunnen lijden als gevolg van de weerslag op haar activiteiten van 
gebeurtenissen die een overmacht vormen, zoals onder andere oorlogen, al dan niet 
algemene stakingen (met inbegrip van een staking van haar personeel), lock-out, mobilisatie, 
opstand, sociale onlusten, epidemieën, of elke andere oorzaak die onafhankelijk is van de wil 
van de Bank. 

 
7.3 De Bank is zowel contractueel als buiten-contractueel slechts aansprakelijk voor de directe 

schade die voortvloeit uit een tekortkoming van haarzelf of van haar beambten en uitvoerende 
agenten. Zij is niet verantwoordelijk voor indirecte schade, evenmin als voor commerciële 
schade, bedrijfsschade, winstderving en niet-voorzienbare schade. 

 
7.4 De Bank draagt geen contractuele of buiten-contractuele aansprakelijkheid uit hoofde van de 

schade die voortvloeit uit het feit dat een houder de in dit reglement omschreven regels niet 
naleeft. 

 
ARTIKEL 8: WAARBORG 
 
8.1 De Bank mag de overschrijving van NBB-aandelen naar een andere financiële instelling 

weigeren zolang de houder haar sommen verschuldigd blijft wegens de verrichtingen voorzien 
in onderhavig reglement. 

 
ARTIKEL 9: BEËINDIGING DOOR DE HOUDER 
 
9.1 De houder mag te allen tijde de inschrijving onmiddellijk beëindigen. Hij geeft dan een 

overschrijvingsopdracht voor de NBB-aandelen die ingeschreven staan. 
  



 

 

 
ARTIKEL 10: WIJZIGING REGLEMENT 
 
10.1 De Bank kan de bepalingen van dit reglement te allen tijde wijzigen om het in 

overeenstemming te brengen met wijzigingen van de toepasselijke wettelijke of reglementaire 
regels. 

 
10.2 De Bank kan de niet-essentiële, bijkomende bepalingen van dit reglement steeds eenzijdig 

wijzigen, rekening houdend met marktontwikkelingen. De houder wordt schriftelijk van deze 
wijzigingen op de hoogte gebracht. 

 
10.3 Wijzigingen van essentiële bepalingen van dit reglement worden vooraf en tijdig aan de 

houder meegedeeld. De houder kan in dat geval de keuze maken hetzij de inschrijving verder 
aan te houden onder de gewijzigde voorwaarden, hetzij te beëindigen overeenkomstig artikel 
9.1. 

 
ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER 
 
11.1 De relatie tussen de Bank en de houder worden beheerst door het Belgische recht. 
 
11.2 De betwistingen die zouden rijzen ter gelegenheid van de uitvoering van onderhavig 

reglement behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. 
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