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eStox is de nieuwe applicatie die notarissen en accountants/belastingconsulenten 
samen lanceren. Het aandelenregister is een belangrijk fundament voor elke 
vennootschap. Met dit betrouwbare, digitale register komen de notarissen en 
accountants tegemoet aan de eisen van het moderne ondernemersklimaat. 

De huidige aandelenregisters zijn vaak logge boeken die bovendien soms zoek 
geraken. Verder kunnen de gegevens die erin zijn opgenomen worden 
gemanipuleerd. Dat kan leiden tot aanslepende discussies en zelfs gerechtelijke 
procedures. Met eStox, aangeboden door notarissen en accountants, worden deze 
problemen verholpen.  

eStox heeft nog meer in petto. Bedrijven kunnen via de digitalisering van hun 
effectenregister er ook voor kiezen om hun UBO-verplichtingen automatisch door 
te spelen aan FOD Financiën. Een aanzienlijke vereenvoudiging! 

 
1. Goed om weten 
 

Iets toevoegen in eStox doe je steeds door op het  icoon te klikken.  

Overal waar er een  icoon staat, krijg je meer uitleg over het betreffende veld door de muisaanwijzer 

over dit icoon te plaatsen. 

Doorheen heel eStox zijn enkel de velden met een * ernaast verplicht in te vullen. 

 

2. De Startpagina 
 

Wanneer de applicatie opent, komt u meteen op de Startpagina.  

Hier worden alle vennootschappen getoond die u hebt gecreëerd in eStox. De eerste keer dat u inlogt zal 

deze lijst leeg zijn zoals in onderstaand scherm. 
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U kunt zoeken tussen de vennootschappen aanwezig in eStox via de velden Ondernemingsnummer en 

Vennootschapsnaam. 

Door op de naam van een vennootschap te klikken in de lijst van gevonden vennootschappen, wordt deze 

vennootschap geselecteerd en wordt het overzicht van deze vennootschap getoond. Bovenaan zie je nu 

de geselecteerde vennootschap. 

 

Links kun je veranderen van het Overzicht van de geselecteerde vennootschap naar zijn Effectenhouders, 

Bestuurders en Verrichtingen. 

Waar je ook bent in eStox, je kunt steeds terugkeren naar de Startpagina door op het eStox icoon te 

klikken linksbovenaan. Hier kun je dan eventueel weer een andere vennootschap in eStox selecteren. 

Rechts bovenaan staat de naam van de ingelogde gebruiker. Door hierop te klikken, krijg je de 

mogelijkheid om uit te loggen of om je profiel aan te passen (b.v de taal). 

 

3. Een vennootschap toevoegen in eStox 
 

Stap 1: Haal de vennootschapsgegevens op uit KBO 
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Om een onderneming toe te voegen, klik je op het  teken naast Vennootschapsoverzicht in het 

Startscherm. In het volgende scherm kun je de gegevens van een vennootschap ophalen uit KBO op basis 

van het ondernemingsnummer of de vennootschapsnaam.  

 

 

Als er maar 1 resultaat gevonden wordt in KBO, worden de gegevens ervan ingevuld. Als er meerdere 

resultaten zijn, moet je eerst de correcte vennotschap aanklikken. De gegevens van deze vennootschap 

worden dan automatisch ingevuld. 

 

Het enige gegeven dat nog op dit scherm moet ingevuld worden is de bevoegde ondernemingsrechtbank.  
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Eventueel kun je de gegevens uit KBO overschrijven in eStox. Hiermee worden de gegevens in KBO echter 

niet aangepast. 

Klik op Volgende. 

 

Stap 2 (Optioneel): voeg een contactpersoon toe 
Deze stap is optioneel en kan overgeslagen worden. 

In stap 2 kun je een contactpersoon voor de vennootschap toevoegen. Deze contactpersoon is de 

persoon met wie je als accountancy- of notariskantoor het meest contact hebt in verband met het 

effectenregister. 

Standaard worden hier bovenaan de bestuurders getoond uit KBO.  

 

Indien de contactpersoon een bestuurder is, klik je gewoon op de naam van deze bestuurder. De  

voornaam en achternaam worden automatisch ingevuld. Indien de contactpersoon iemand anders is, 

kun je de naam van deze persoon hier invullen. Vul de contactgegevens van de contactpersoon in voor 

zover gekend (adres, e-mail adres, telefoonnummer, enz). 
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Klik op Volgende 

 

Stap 3: Creëer de aandelen 
 

Voor de sinds 1 mei 2019 van kracht zijnde kapitaalloze rechtsvormen (zoals BV, CV, …) zal deze stap 

binnenkort aangepast worden. 

Hier wordt voor de rechtsvormen met kapitaal (BVBA, NV, …) het in KBO geregistreerde kapitaal 

getoond.  

Standaard staat er bij Waardebepaling “Fractiewaarden gebruiken”. Je kunt hier eventueel ook voor 

“Nominale waarden gebruiken” kiezen. Het verschil tussen beiden staat uitgelegd achter het . 

 

Vul het Aantal Aandelen in. eStox berekent automatisch de aandeelwaarde (waarde per aandeel). 

eStox is bedoeld voor aandelen op naam. Indien de vennootschap ook werkt met gedematerialiseerde 

aandelen, kun je dat hier aangeven. Standaard staat dit veld op Nee. 

Indien de vennootschap niet met verschillende soorten aandelen werkt, kun je Volgende klikken. 

 

Optionele extra stap: Soorten aandelen toevoegen 

Klik op het  icoon naast Soorten indien de vennootschap werkt met verschillende soorten 

(categorieën) van aandelen. Een soort van aandelen is een groep van aandelen die dezelfde kenmerken 

hebben (zoals stemrecht per aandeel, toegang tot Algemene Vergadering, enz) 



 
Handleiding eStox 

  

 8  
 

 

In het Soort scherm geef je de naam van de Soort in, hoeveel aandelen er van deze soort zijn, en de 

kenmerken van de soort: 

 Aantal stemmen per aandeel 

 Of aandelen van deze soort recht tot deelname aan de Algemene Vergadering (Ja/Nee) 

 Of aandelen van deze soort voorkeur hebben in vereffeningsdeelname (Ja/Nee) 

 Of aandelen van deze soort voorkeur hebben bij winstdeelname (Ja/Nee) 

 Of aandelen van deze soort gedematarialiseerd zijn (Ja/Nee). Default Nee 

 

Als je later aandelen van deze soort inschrijft, nemen deze aandelen de kenmerken van deze soort over. 

Klik op Bevestigen.  Je keert terug naar het scherm met het Kapitaal, waar je eventueel nog een soort 

van aandelen kunt toevoegen door opnieuw op de  te klikken. 

 

Nog een optionele extra stap: Overdrachtsbeperkingen toevoegen  aan de soort 

Er kunnen beperkingen zijn op de overdracht van een soort aandelen. Als dat het geval is, klik dan op +  
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In het scherm “Overdrachtsbeperkingen aanmaken” moet je volgende informatie ingeven: 

 Type van overdrachtsbeperking (Voorkeur, Goedkeuring, …) 

 De bron van de beperking (Statuten of aandeelhoudersovereenkomst) 

 Een beschrijving van de beperking 

 Eventuele start- en einddatum van de beperking 

Klik op Bevestigen indien de overdrachtsbeperking mag opgeslagen worden. 

Stap 4 (Optioneel): Voeg een bewijjsstuk toe 
 

Indien je een bewijsstuk hebt van de creatie van de vennootschap, kun je dat hier toevoegen (b.v een 

(stuk uit de) oprichtingsakte). Je kunt het elektronische document opzoeken of in het scherm slepen.  

Je kunt ook nog manuele commentaar toevoegen. 

De oprichtingsdatum wordt overgenomen uit KBO. 
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Klik op “Registratie bevestigen” om de vennootschap te creëren in eStox. 

Je krijgt bevestiging via dit scherm.  

 

Hier kun je onmiddellijk aandelen beginnen registreren of verdergaan zonder aandelen te registreren. 

Dit kun je dan op een later moment doen via Verrichtingen. 

 

4. Aandelen registreren/inschrijven 
 

Stap 1: het pakket in te schrijven aandelen aanmaken 
 

Ofwel kom je hier terecht onmiddellijk na de creatie van de vennootschap (zie boven) ofwel via 

Verrichtingen – Nieuwe Verrichting – Aandelen – Inschrijving. 

Bovenaan het scherm zie je steeds hoeveel aandelen er nog beschikbaar zijn om in te schrijven, 

eventueel opgesplitst per soort (indien je soorten hebt gecreëerd). 

Je kunt een pakket aandelen inschrijven door op de  naast Inschrijvingen te klikken. 
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In het inschrijvingsscherm wordt bovenaan hernomen hoeveel aandelen er beschikbaar zijn, eventueel 

uitgepslitst per Soort. 

 

Specifieer het aantal aandelen dat je wilt inschrijven en, desgevallend, de soort. 

De volgnummers worden automatisch voorgesteld door eStox. Als je de echte volgnummers niet kent, 

mag je de volgnummers overschrijven met de echte volgnummers. Als je de echte volgnummers niet 

kent, mag je de door eStox voorgestelde volgnummer nemen. 

Vervolgens moet je ingeven hoeveel van de totale nominale waarde er volstort is in geld. Je kunt dit 

doen door een bedrag in EUR in te geven, door een percentage van de totale nominale 
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waarde in te geven of door een breuk van de totale nominale waarde in te geven (b.v 1/3). Dit doe je 

door op het gewenste teken te klikken en vervolgens de waarde in te geven. 

 

Vervolgens doe je hetzelfde voor de waarde die is volstort in natura. Het verschil is dat je nu het type 

van betaling in nature moet aangeven. Je hebt de keuze tussen  

 

Vervolgens geef je het aantal stemmen per aandeel in. Dit kan 0, 1, of meerdere zijn. 

Indien er een uitgiftepremie verbonden is aan deze aandelen, kun je dat hier aangeven. 

Tot slot bepaal je de kenmerken van dit pakket aandelen, zie hiervoor ook de kenmerken op niveau van 

soorten aandelen. 

 

Stap 2: het pakket aandelen toewijzen aan een effectenhouder 
 

Onderaan de pagina kun je een aandeelhouder toewijzen aan het pakket aandelen. Klik daarvoor op 

“Selecteer een aandeelhouder”. 

 

Je krijgt een lijst te zien van de beschikbare aandeelhouders. De eerste keer zal enkel het eigen folio van 

de vennootschap te zien zijn. Dit folio wordt automatisch aangemaakt aangezien de vennootschap eigen 

aandelen in beheer kan hebben.  

Een nieuwe aandeelhouder aanmaken 

Klik op  om een aandeelhouder aan te maken. 
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Kies vervolgens of je een natuurlijke persoon of een vennootschap wilt aanmaken als aandeelhouder. 

Het aanmaken van een vennootschap als aandeelhouder gebeurt op dezelfde wijze als het creëren van 

een vennootschap in eStox (zie boven). 

Bij het aanmaken van een natuurlijke persoon als aandeelhouder, ga je door volgende stappen: 

 Geef het soort effectenhouder in: Standaard of Begunstigde. Meer uitleg, zie  

 Geef de persoonlijke informatie in (voornaam, achternaam, …) 

 Optioneel: Geef het rijksregisternummer in. Dit nummer zal later gebruikt worden om 

effectenhouders toegang te kunnen geven tot hun informatie in eStox 

 Geef de contactinformatie in (adres) 

 Vul eventueel telefoonnumer en/of e-mail adres in 

 Geef aan of deze effectenhouder communicatie elektronisch wilt ontvangen of niet 

 

 

In het volgende scherm kun je optioneel de bankrekening gegevens van de effectenhouder ingeven. Hier 

staat geen * bij de velden dus deze zijn niet verplicht en je kunt onmiddellijk doorgaan. 

De bankrekening gegevens kunnen nuttig zijn indien de vennootschap zou beslissen om de uitkering van 

dividenden uit te besteden waarbij de gegevens van de aandeelhouders uit eStox zal komen. 
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In het volgende scherm kun je alle ingevoerde gegevens nakijken. Klik Bevestigen. 

De effectenhouder is nu aangemaakt en je keert terug naar de lijst van effectenhouders waar de nieuwe 

effectenhouder nu beschikbaar is om te selecteren. Kies de effectenhouder door erop te klikken. 

 

Je keert terug naar het scherm met het pakket aandelen en je ziet nu onderaan dat het pakket is 

toegekend aan de geselecteerde aandeelhouder. 

 

Als je een fout hebt gemaakt, kun je deze effectenhouder verwijderen door op de X te klikken. 

 

Wat als een pakket aandelen eigendom is van meerdere aandeelhouders?  

Dit kan bijvoorbeeld als 1 aandeelhouder de naakte eigendom heeft en iemand anders het 

vruchtgebruik. 

Ken het pakket aandelen eenvoudig toe aan een tweede, derde, … aandeelhouder. Klik hiervoor 

opnieuw op “Selecteer een effectenhouder”. Indien nodig, maak een nieuwe effectenhouder (zie 

hierboven). Doe dit voor elke effectenhouder. 

Zet vervolgens de rechten (vruchtgebruik, blote eigendom, stemrecht) goed. 
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Klik op Bevestigen om terug te keren naar het scherm met beschikbare aandelen. Je zult zien dat het 

aantal beschikbare aandelen is verminderd en dat er een inschrijving in de lijst van inschrijvingen staat. 

 

Je kunt de inschrijving nog altijd aanpassen door op het  icoon te klikken. 

Voeg meer inschrijvingen van pakketten aandelen toe door op het  icoon te klikken. 

Klik op Volgende wanneer alle pakketten aandelen zijn ingeschreven.  

 

Stap 3 (Optioneel): Voeg bewijsstukken toe 
 

Gelijkaardig aan het toevoegen van bewijsstukken bij de creatie van de vennootschap. Hier kun je 

bijvoorbeeld een elektronische scan van het papieren aandelenregister toevoegen dat als basis is 

gebruikt om het elektronisch register aan te maken. Of een elektronische kopie van een 

aandeelhoudersovereenkomst, of een verslag van een jaarvergadering, … 

Je kunt hier de juridische uitvoeringdatum invullen. Dit is de datum vanaf wanneer dit effectenregister 

juridisch actief is. Hou er rekening mee dat er nadien geen verrichtingen kunnen ingegeven met een 

juridische uitvoeringsdatum voor deze datum! 

 

Stap 4: Bevestig de inschrijving 
 

Kijk de inschrijving na en finaliseer de inschrijving: 
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 Opslaan: de inschrijving wordt opgeslagen maar wordt nog niet effectief. Het is mogelijk om 

later de inschrijving te vervolledigen/corrigeren en dan te bevestigen. De inschrijving komt 

onder Verrichtingen als “In afwachting” getoond 

 Bevestigen: de inschrijving wordt opgeslagen en wordt uitgevoerd. U krijgt een bevestiging. 

 

U komt terecht op het scherm Verrichtingen waar een lijst van de uitgevoerde verrichtingen en van de 

verrichtingen in afwachting staat. 

 

5. Het Overzicht 
 

Klik in de linkerkolom op Overzicht. 
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Links bovenaan zie je een overzicht van het kapitaal/Inbrengen van de vennootschap. 

Rechts bovenaan zie je 3 links: 

- Boomstructuur: dit opent een grafische voorstelling van het aandeelhouderschap  

- Link naar de NBB: dit opent de pagina van de Nationale Bank met jaarrekeningen voor deze 

vennootschap 

- Publicaties in staatsblad: dit opent de publicaties in het Belgisch Staatsblad ivm deze 

vennootschap 

 

Daaronder vind je een overzicht van de bestuurders van de vennootschap, zoals ingegeven in eStox. 

Onderaan zie je een overzicht van de Aandeelhouders met per aandeelhouder: 

- De naam van de aandeelhouder 

- Het aantal aandelen in Volle eigendom 

- Het aantal aandelen in Blote eigendom 

- Het aantal aandelen in Vruchtgebruik 

- Het totaal aantal stemmen en het percentage stemmen in de vennootschap 

- De waarde van zijn/haar aandelen 

Rechts daarvan zie je een taartvorm van de verdeling van de eigendom van de aandelen. 

Door middel van de  knop kun je het aandelenregister van deze vennootschap in PDF vorm krijgen. 

Kies de taal waarin je het aandelenregister wilt downloaden. 
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De gedownloade PDF versie van het effectenregister kun je dan bekijken, opslaan, afprinten en e-

mailen. 

 

6. Effectenhouders 
 

Als je in de linkerkolom op Effectenhouders klikt, krijg je een overzicht van alle effectenhouders van de 

vennootschap. Per effectenhouder zie je hoeveel aandelen, obligaties, warranten en deelbewijzen van 

de vennootschap deze bezit. 

Als je enkel de aandeelhouders wilt zien, klik je op Aandeelhouders. Hetzelfde geldt als je enkel de 

obligatiehouders of warranthouders of winstbewijshouders wilt zien. 

Door op de  te klikken kun je een effectenhouder toevoegen aan de vennootschap. Zie onder 

Aandelen registreren voor meer informatie. 

 

 

 

 

Door op een effectenhouder te klikken krijg je de details van deze effectenhouder te zien. 
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Rechts bovenaan kun je met de knop “Register downloaden” een uittreksel uit het effectenregister voor 

deze aandeelhouder downloaden als PDF document.  

Met de knop Details krijg je de verschillende pakketten aandelen te zien die deze effectenhouder bezit. 

 

Door op een pakket aandelen te klikken worden de detailkenmerken van dit pakket getoond. 

 

 

7. Bestuurders 
 

Via de knop Bestuurders in de linkerkolom krijg je de lijst van bestuurders te zien van de geselecteerde 

vennootschap.  
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Met de  kun je desgewenst een bestuurder toevoegen. 

Door op een bestuurder te klikken kun je deze wijzigen. 

 

8. Verrichtingen 
 

Door op Verrichtingen te klikken in de linkerkolom krijg je een lijst te zien van historische verrichtingen 

voor de geselecteerde vennootschap. 

 

Je kunt filteren op enkel aandelenverrichtingen door op Aandelen te klikken. Gelijkaardig kun je filteren 

op enkel obligatieverrichtingen door op Obligaties te klikken. Hetzelfde geldt voor warranten, 

winstbewijzen en andere effecten. 

Onder “In afwachting” staan alle verrichtingen die vroeger zijn ingegeven in eStox maar nog niet 

bevestigd voor uitvoering. 

Onder “Uitgevoerd” staan alle verrichtingen die vroeger zijn ingegeven en ook uitgevoerd. 
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Rechts bovenaan kun je Nieuwe verrichtingen ingeven. In het algemeen geldt dat je na het ingeven van 

een verrichting altijd een digitaal bewijsstuk kunt toevoegen, en dat je de verrichting kunt opslaan of 

bevestigen. Zie onder Inschrijven van aandelen voor meer informatie omtrent deze handelingen. 

Nieuwe Verrichting laat toe om nieuwe transacties in te geven in verband met  

Aandelen 
 

 

 

Inschrijving:  

Indien er nog aandelen beschikbaar zijn, kun je deze inschrijven. Zie hierboven voor meer details. 

 

Storting:  

Indien een aandeelhouder een storting doet van kapitaal, kun je dat hier ingeven. 
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Selecteer de aandeelhouder die een storting heeft gedaan, en selecteer dan het pakket aandelen 

waarop hij/zij een storting heeft gedaan door het bolletje vooraan aan te klikken. 

 

Je kunt desgewenst de volgnummers aanpassen. 

Het ingeven van het bedrag in geld en in natura verloopt op dezelfde manier als bij de inschrijving van 

aandelen. 

 

Overdracht 

Hier kun je aandelen overdragen van een aandeelhouder naar een andere. 
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Geef eerst de reden van overdracht in Type overdracht in. Je hebt de keuze uit: 

- Overdracht 

- Overname 

- Schenking 

- Erfenis 

Geef dan het eigendomsrecht in dat overgedragen wordt. Je hebt de keuze uit: 

- Volle eigendom 

- Blote eigendom 

- Vruchtgebruik 

Geef dan aan of de aandelen in onverdeeldheid worden overgedragen. 

Kies dan de aandeelhouder die de aandelen overdraagt, en vervolgens welke aandelen hij/zij overdraagt 

 

Pas de volgnummers aan naargelang welke aandelen er overgedragen worden, en klik op de lijn van het 

aandelenpakket dat overgedragen wordt. 

Selecteer dan de aandeelhouder aan wie de aandelen overgedragen worden. Indien de aandelen aan 

een nieuwe aandeelhouder overgedragen worden, kun je een nieuwe effectenhouder aanmaken. Zie bij 

Inschrijven van aandelen voor meer details hoe dit kan gedaan worden. 

Indien het pakket aandelen aan meerdere aandeelhouders overgedragen wordt, selecteer dan nogmaals 

een aandeelhouder. Zorg wel dat je het stemrecht aan de juiste aandeelhouder overdraagt. 
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Beslag/Pand/Sekwester 

Indien een pakket aandelen in beslag is genomen, in pand of in sekwestratie is gegeven, kan dit 

ingegeven worden. Ook als het beslag, inpandgeving of sekwestratie is opgeheven, kan dit hier 

ingegeven worden. 

Kies eerst het verwerkingstype. Je kunt kiezen uit: 

- Nieuwe schuld 

- Schuld opheffen 

 

Voor een nieuwe schuld, kies je dan het type uit: 

- Onderpand 

- Inbeslagnamen 

- Sekwester 

Dan kies je de aandeelhouder en het pakket aandelen waarop de nieuwe schuld is aangegaan. 

 



 
Handleiding eStox 

  

 25  
 

Kies het pakket door op de bullet vooraan te klikken. Pas de volgnummers aan indien de schuld niet op 

het volledige pakket van toepassing is. 

Vul dan de schuldeiser in, dit is de natuurlijke persoon of vennootschap die beslag legt op de aandelen, 

aan wie de aandelen in pand worden gegeven of die de aandelen beheert na de sekwestratie. 

Geef tenslotte aan wie het stemrecht krijgt, de originele eigenaar of de schuldeiser. 

 

Stemrecht wijzigen 

Hiermee kun je het stemrecht op een pakket aandelen deactiveren, of het aantal stemmen per aandeel 

wijzigen, of het stemrecht overdragen op een andere aandeelhouder. 

 

 

Soorten wijzigen 

Hier kun je de soorten aandelen wijzigen: een soort toevoegen doe je met , de kenmerken van een 

soort wijzigen doe je via de  knop. Een soort verwijderen doe je met X icoon naast de soort. 
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Geef ook aan of de kenmerken van de bestaande aandelen in deze soort mee moeten gewijzigd worden 

of niet. 

 

Nietig verklaring 

Aandelen nietig verklaren doe je door een aandeelhouder te kiezen en vervolgens een pakket aandelen 

van deze aandeelhouder te kiezen. Je kunt eventueel de volgnummers aanpassen indien niet het 

volledige pakket aandelen nietig verklaard wordt. 

 

Vernietiging van aandelen 

Functioneel werkt dit in eStox op dezelfde manier als bij een nietig verklaring. Enkel heb je hier de 

mogelijkheid om het kapitaal te behouden of een kapitaalvermindering door te voeren. De 

kapitaalvermindering moet je nog als aparte verrichting ingeven. 

 

Dematerialisatie  

Hiermee kun je aandelen op naam omzetten naar gedematerialiseerde aandelen of gedematerialiseerde 

aandelen omzetten naar aandelen op naam. 
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Wijzingen lidmaatschapsrechten 

Dit laat toe om de rechten verbonden aan een pakket aandelen te wijzigen. Je kiest hier weer eerst de 

aandeelhouder en vervolgens het pakket aandelen dat je wilt wijzigen. Indien je de rechten van maar 

een deel van het pakket aandelen wilt aanpassen, kun je de volgnummers wijzigen. 

Vervolgens kun je de rechten aanpassen: stemrecht, aantal stemmen per aandeel, recht op deelname 

aan de Algemene Vergadering, enz 

 

Kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen  

Hierbij geef je de nieuwe aandelen in met de bijhorende rechten. Het kapitaal zal automatisch 

aangepast worden. 
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Na het ingeven van de nieuwe aandelen, kunnen deze ingeschreven worden in het register. Dit gebeurt 

op dezelfde wijze als het inschrijven van aandelen na het creëren van een vennootschap in eStox (zie 

eerder). 

 

Kapitaalverhoging (door incorporatie)  

Hierbij kies je eerst een type uit volgende lijst: 

 

Vervolgens geef je het bedrag van de kapitaalverhoging aan. De nominale waarde die alle aandelen 

vertegenwoordigen wordt proportioneel verhoogd. 

 

Kapitaalvermindering (reëel)  

Dit kan door de vernietiging van aandelen, of door een uitkering aan de aandeelhouders of door een 

vrijstelling van de volstortingsplicht. 

De vernietiging van aandelen staat hierboven al beschreven. 

Als je niet kiest voor vernietiging, moet je het type ingeven. Je kunt kiezen uit 
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- Terugstorting 

- Vrijstelling volstortingsplicht 

Vervolgens geef je het bedrag van de kapitaalvermindering in.  

Het geplaatst kapitaal en de volstorting worden automatisch aangepast. 

 

Kapitaalvermindering (formeel)  

Hierbij geef je eerst het bedrag van de kapitaalvermindering in. 

 

Daarna geef je aan wat er moet verminderd worden. Bij automatisch worden eerst de geïncorporeerde 

eigen middelen verminderd, dan de geïncorporeerde uitgiftepremies en als laatste het echt volstort 

kapitaal. 

 

Kapitaalaflossing 

Bijvoorbeeld in geval van overtollige geldmiddelen kan men overgaan tot de voortijdige terugbetaling 

van tegoeden aan de aandeelhouders. De kapitaalinbrengen (nominale- of fractiewaarde) van bepaalde 

aandeelhouders wordt terugbetaald zonder het doorvoeren van een kapitaalvermindering. De aandelen 

zelf worden vervangen door deelbewijzen die aangeven welke lidmaatschaps- en eigendomsrechten 

kunnen worden uitgeoefend. 

De deelbewijzen moeten apart gecreëerd worden in eStox. 

 

Gelijkschakeling 
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Hiermee wordt de waarde van alle aandelen gelijkgeschakeld. 

Inkoop aandelen 

Hierbij koopt de vennootschap eigen aandelen in van een aandeelhouder. 

Geef in van welke aandeelhouder en selecteer dan het in te kopen pakket aandelen. Je kunt de 

volgnummers aanpassen indien niet het volledige pakket wordt ingekocht. 

In het overzicht Effectenhouders zie je na het uitvoeren van de verrichting de vennootschap niet staan 

tussen de effectenhouders. Als je echter filtert op enkel de aandeelhouders dan zie je de folio van de 

vennootschap staan. 

Dividend 

De uitkering van dividenden. Je kunt kiezen voor een automatische berekening of je kunt manueel een 

bedrag per aandeelhouder ingeven.  

Het manuele bedrag per aandeelhouder kun je ingeven als een bedrag in EUR, als een percentage van 

het totaalbedrag of als een breuk van het totaalbedrag. 

 

De roerende voorheffing wordt automatisch afgehouden en het nettobedrag wordt berekend. 

 

Samenvoegen/Splitsen 

Kies eerst of er aandelen gesplitst of samengevoegd worden. 
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Vervolgens geef je de verhouding in. Bijvoorbeeld bij splitsing en verhouding 2 worden er voor elk 

aandeel 2 nieuwe aangemaakt. Voor samenvoegen en verhouding 2 worden 2 aandelen samengevoegd 

tot 1 nieuw aandeel. 

Kies vervolgens of je de volgnummers van de originele aandelen wilt behouden of niet. Als je ervoor 

kiest om de volgnummers te behouden, moet je nog ingeven of de originele aandelen moeten 

vervangen of opgeschort worden. 

Tot slot geef je op welke aandelen er moeten gesplitst of samengevoegd worden. Je kunt kiezen uit alle 

aandelen, alle aandelen van een soort, of zelf de aandelen kiezen.  

 

Overdrachtsbeperkingen 

Hiermee kun je een nieuwe overdrachtsbeperking ingeven, een bestaande overdrachtsbeperking 

wijzigen of een bestaande overdrachtsbeperking verwijderen. 

Als je een nieuwe overdrachtsbeperking aanmaakt, kies je eerst het aandelenpakket waarop de 

overdrachtsbeperking van toepassing is. 
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Door op de  te klikken kun je zoveel overdrachtsbeperkingen toevoegen als nodig. 

De overdrachtsbeperking is al beschreven bij de soorten aandelen bij de creatie van een vennootschap. 

 

Vennootschapsinformatie wijzigen  

Hiermee kun je de naam, adres, enz van de vennootschap aanpassen in eStox. 

 

Obligaties 
 

Alle verrichtingen met obligaties zijn analoog aan de gelijknamige verrichtingen met aandelen. 
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Het enige speciale aan obligaties is dat obligaties converteerbaar kunnen zijn. Dat moet aangegeven 

worden (Ja/Nee). 

Indien de obligaties converteerbaar zijn, moeten er een laatste datum en voorwaarden aangegeven 

worden. 

 

Warranten 
 

Alle verrichtingen met warranten zijn analoog aan de gelijknamige verrichtingen met aandelen. 

 

Bij de registratie van warranten moet je wel de uitgifteprijs en uitoefenprijs specifiëren, evenals de 

uitgiftedatum en laatste uitoefenprijs van de warranten. 

 

Warrant uitoefenen 
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Geef de warranthouder in die de warranten uitoefent, selecteer de warranten die uitgeoefend worden 

en leg de uitgiftedatum vast. 

Als de warranten omgezet worden in aandelen of obligaties, moeten deze nog gecreëerd worden, dat 

wordt niet automatisch gedaan. 

 

Winstbewijzen 
 

Alle verrichtingen met winstbewijzen zijn analoog aan de gelijknamige verrichtingen met aandelen. 


