
22 JULI 1991. - Wet betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen.  

(tekstbijwerking tot 19-06-2012) 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991072239&table

_name=wet 

Artikel 1. § 1. De ondernemingen, met uitsluiting van de ondernemingen bedoeld in lid 2 van deze 

paragraaf, die de vorm van een rechtspersoon hebben aangenomen (en de fondsen voor belegging 

in schuldvorderingen) kunnen volgens het stelsel bepaald bij deze wet, schuldbewijzen uitgeven, 

genaamd thesauriebewijzen. <W 1995-04-04/39, art. 41, 004; Inwerkingtreding : 02-06-1995> 

  (Kunnen volgens het stelsel bepaald bij deze wet schuldbewijzen genaamd depositobewijzen 

uitgeven, de kredietinstellingen in België gevestigd in overeenstemming met de wet van 22 maart 

1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen) (alsook de kredietinstellingen die 

onder een Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en op grond van hun nationaal recht 

depositobewijzen mogen uitgeven in hun land van herkomst en die in België hun werkzaamheden 

uitoefenen conform artikel 66 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op 

de kredietinstellingen) (en de Nationale Bank van België.) <W 1993-03-22/34, art. 138, 002; 

Inwerkingtreding : 1993-04-19> <W 1995-04-04/39, art. 41, 004; Inwerkingtreding : 02-06-1995> 

<KB 1996-10-18/35, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 25-11-1996> 

  (De thesauriebewijzen en depositobewijzen belichamen een schuldvordering. Zij worden gecreëerd 

voor een bepaalde duur en hebben de vorm van effecten op naam of van gedematerialiseerde 

effecten, die uitsluitend op rekening zijn geboekt.) <W 2005-12-14/31, art. 38, 008 ; 

Inwerkingtreding : 01-01-2014> 

  § 2. (De Koning bepaalt de minimale financiële vereisten waaraan de emittenten van 

thesauriebewijzen moeten voldoen.) <W 1995-04-04/39, art. 41, 004; Inwerkingtreding : 02-06-

1995> 

 

  Art. 2. De emittenten van thesauriebewijzen moeten (ten minste) elk semester de financiële 

informatie bekend maken waarvan de Koning per categorie emittenten de inhoud en de wijze van 

bekendmaking bepaalt. <W 1995-04-04/39, art. 42, 004; Inwerkingtreding : 02-06-1995> 

 

  Art. 3.<W 1995-04-04/39, art. 43, 004; Inwerkingtreding : 02-06-1995> De Belgische Staat, de 

Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, [1 de zuivere 

financieringsintercommunales,]1 de buitenlandse Staten en hun territoriale publiekrechtelijke 

lichamen alsook de internationale publiekrechtelijke instellingen mogen eveneens thesauriebewijzen 

uitgeven onder de voorwaarden bepaald bij deze wet. Artikel 1, § 2, artikel 2 (en artikel 5, §§ 2en 3) 

zijn op hen niet op van toepassing. <W 1998-07-15/38, art. 32, 006; Inwerkingtreding : 01-02-1999> 

  ---------- 

  (1)<W 2012-05-17/05, art. 2, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2012>  

 

  Art. 4. De benamingen " thesauriebewijzen " en " depositobewijzen " kunnen enkel worden 

toegekend aan in België uitgegeven effecten als ze uitgegeven worden overeenkomstig deze wet (of 

overeenkomstig een gelijkwaardige wet in een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap.) <W 

1995-04-04/39, art. 44, 004; Inwerkingtreding : 02-06-1995> 

  Het minimumbedrag van de thesauriebewijzen en de depositobewijzen mag niet minder dan (250 

000 euro) zijn, of een equivalent daarvan in vreemde munten. De Koning kan dit bedrag verhogen. 
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<W 1998-10-30/31, art. 23, 007; Inwerkingtreding : 01-01-1999> 

  (De Koning kan dit bedrag verminderen voor de thesauriebewijzen uitgegeven door uitgevende 

instellingen die behoren tot de sector " overheid " overeenkomstig het Europees systeem van 

nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (ESR 95), ten voordele van investeerders die 

behoren tot dezelfde sector.) <W 2005-12-23/31, art. 39, 009; Inwerkingtreding : 09-01-2006> 

  De Koning kan met toepassing van (de artikelen 30 en volgende van de wet van 6 april 1995 inzake 

de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 

bemiddelaars en beleggingsadviseurs) een markt organiseren waarop die waarden kunnen worden 

verhandeld. <W 1998-07-15/38, art. 33, 006; Inwerkingtreding : 01-02-1999> 

 

  Art. 5. <W 1998-07-15/38, art. 34, 006; Inwerkingtreding : 01-02-1999> § 1. Voor elk 

emmissieprogramma van thesauriebewijzen stelt de emittent een prospectus op. De emittent maakt 

deze prospectus bekend door een exemplaar te bezorgen aan eenieder die erom verzoekt, 

onverminderd het recht van de emittent om de bekendmaking door elk ander supplementair middel 

te waarborgen. 

  Deze prospectus bevat de gegevens die, naargelang de kenmerken van de desbetreffende 

transactie, noodzakelijk zijn opdat de inschrijvers en verwervers een oordeel kunnen vormen 

omtrent de aard van de zaak en de aan de effecten verbonden rechten. Bovendien worden de 

algemene voorwaarden van het programma integraal weergegeven. 

  § 2. Gaan als bijlage bij de prospectus : 

  - het verslag en de jaarrekening van de emittent betreffende het laatste boekjaar; 

  - de semestriële informatie bedoeld in artikel 2, indien deze recenter is. 

  § 3. Elk betekenisvol nieuw feit dat het oordeel van de inschrijvers of de verwervers kan 

beïnvloeden en zich in de loop van het emissieprogramma voordoet, moet worden vermeld in een 

aanvulling van de prospectus. 

  § 4. De Koning bepaalt : 

  1° de minimuminhoud van de prospectus en zijn aanvullingen; 

  2° de termijnen binnen welke de prospectus en zijn aanvullingen moeten worden verspreid, alsook 

de modaliteiten van de verspreiding. 

  De Koning kan, volgens de door Hem vastgestelde regels, gehele of gedeeltelijke vrijstelling geven 

voor de programma's van thesauriebewijzen waarvan een in artikel 3 bedoeld persoon de emittent 

of de onherroepelijke en onvoorwaardelijke waarborgverstrekker is. 

  § 5. De vermelding van de algemene voorwaarden van het programma in de prospectus heeft tot 

gevolg dat deze tegenstelbaar worden aan de inschrijvers en verwervers van nominatieve of 

gedematerialiseerde thesauriebewijzen. 

 

  Art. 6. De eigendom van een thesauriebewijs of een depositobewijs op naam wordt vastgesteld 

door een inschrijving in een register bijgehouden door de emittent. 

  Aan de houders worden documenten afgegeven waarbij die inschrijvingen worden vastgelegd. 

  De inschrijving van de eigendomsoverdrachten gebeurt op basis van een overdrachtsverklaring 

ingeschreven in dit register, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer. 

  De Koning bepaalt de modaliteiten van het bijhouden van dit register. 

 

  Art. 7. 

  § 1. [1 § 1. De artikelen 3 tot 13bis van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de 
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effecten van de overheidsschuld en het monetaire beleidsinstrumentarium zijn van toepassing op de 

thesauriebewijzen en de depositobewijzen uitgegeven in gedematerialiseerde vorm, met 

uitzondering van artikel 6, tweede lid, en artikel 12, tweede lid. 

   In artikel 11, tweede lid, van de wet van 2 januari 1991 worden de woorden " liberatoir voor de 

Staat " vervangen door " liberatoir voor de emittent ".]1 

  § 2. De Koning bepaalt de uitvoeringsmaatregelen voor de toepassing van de artikelen 3 tot 12 van 

de wet van 2 januari 1991 op de gedematerialiseerde thesauriebewijzen en depositobewijzen. 

  ---------- 

  (1)<W 2009-12-22/16, art. 87, 010; Inwerkingtreding : 31-12-2009>  

 

  Art. 8. (opgeheven) <W 1993-08-06/31, art. 18, 003; Inwerkingtreding : onbepaald> 

 

  Art. 9. <wijzigingsbepaling van art. 1, L2 en art. 4, van W 1964-06-10/01> 

 

  Art. 10. Artikel 126(1) van het Wetboek van de met het zegelrecht gelijkgestelde taksen, gewijzigd 

bij de wetten van 13 augustus 1947, 4 december 1990 en 2 januari 1991, wordt aangevuld als volgt : 

  " 9° de verrichtingen met betrekking tot thesauriebewijzen en depositobewijzen uitgegeven 

overeenkomstig de wet van 22 juli 1991 ". 

 

  Art. 11. Artikel 139bis van hetzelfde Wetboek, er ingevoegd bij de wet van 2 januari 1991, wordt 

aangevuld door het volgende lid : 

  " Zijn eveneens vrijgesteld van belastingen alle verrichtingen met betrekking tot thesauriebewijzen 

en depositobewijzen uitgegeven overeenkomstig de wet van 22 juli 1991 ". 
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