
  

  

  1 

 

 

         
 

Voorwaarden van administratie  

Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen 

Tekst per 27 maart 2014 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In de voorwaarden van administratie wordt verstaan onder: 

de aandelen: de aan de stichting ten titel van beheer overgedragen aandelen in de vennootschappen; 

de minister: de minister van Financiën; 

de Staat: de Staat der Nederlanden;  

de stichting: de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen; 

de vennootschap: één van de in artikel 2 van de wet bedoelde vennootschappen;  

de vennootschappen: de in artikel 2 van de wet bedoelde vennootschappen; 

de wet: de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen. 

 

Artikel 2. Uitgifte van certificaten 

2.1 De stichting neemt tot op dat moment door de Staat gehouden aandelen in administratie en geeft 

daartegen aan de Staat uit royeerbare certificaten van aandelen tot een gezamenlijk nominaal bedrag 

gelijk aan dat van de in administratie genomen aandelen. De certificaten luiden op naam en zijn niet 

verhandelbaar. Op certificaten kan geen vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd. 

2.2 De aandelen die de stichting in administratie neemt worden ten name van de stichting 

ingeschreven in het betreffende register van aandeelhouders van de vennootschap. 

 

Artikel 3. Register van houders van certificaten op naam 

3.1 De stichting houdt voor iedere vennootschap een register bij waarin staat hoeveel certificaten op 

naam zijn uitgegeven aan de Staat.  

3.2 In het register worden de data vermeld waarop de Staat de desbetreffende certificaten op naam 

heeft verkregen. 

3.3 Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend met inachtneming van artikel 

22 van de statuten van de stichting. 

3.4 De stichting verstrekt aan de Staat op diens verzoek een uittreksel uit het register betreffende 

hetgeen ten aanzien van hem in het register is vermeld. Een zodanig uittreksel is niet verhandelbaar. 

 

Artikel 4. Certificaatbewijs 

Voor certificaten worden geen certificaatbewijzen afgegeven. 

 

Artikel 5. Dividenden en andere uitkeringen; voorkeursrecht 

5.1 De stichting incasseert de op de aandelen betaalbaar gestelde dividenden en andere uitkeringen.  

5.2 Na ontvangst van elke uitkering, kapitaalterugbetalingen in enigerlei vorm daaronder begrepen, 

worden deze onverwijld uitbetaald aan de Staat, tenzij het uitkeringen betreft welke economisch 

toekomen aan een derde. 
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5.3 Als bij uitgifte van aandelen door de vennootschap een voorkeursrecht aan de aandeelhouders 

toekomt, zal de stichting de Staat gelegenheid geven het voorkeursrecht ten aanzien van zijn certificaten 

op overeenkomstige wijze uit te oefenen. 

5.4 Aan de stichting uitgekeerde bonusaandelen, bijschrijvingen op de aandelen, stockdividenden en 

dergelijke worden aan de Staat beschikbaar gesteld in de vorm van certificaten of bijschrijving op de 

certificaten. 

5.5 De stichting zal de geïncasseerde dividenden en andere uitkeringen aan of ten gunste van de Staat 

uitbetalen. Alle lasten, belastingen en kosten, die aan de stichting als houder van aandelen dan wel van 

daaruit verkregen inkomsten, in welke vorm ook mochten worden opgelegd, zullen door de stichting op 

de Staat kunnen worden verhaald. 

Als een vennootschap op de aandelen een uitkering doet naar keuze van de aandeelhouder in geld of in 

andere waarde, stelt de stichting de Staat zo spoedig mogelijk schriftelijk in de gelegenheid aan te geven 

welke keuze de stichting dient te maken. 

 

Artikel 6. Royement; beëindiging van administratie 

6.1 De stichting zal op schriftelijke aanvraag van de Staat de administratie van één of meer aandelen van 

een vennootschap beëindigen, indien dit naar het oordeel van de Staat dienstig kan zijn voor: 

(a) de uitvoering van de in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, ten eerste, van de wet bedoelde strategie; 

(b) het nakomen van internationale of rechterlijk vastgestelde verplichtingen van de Staat. 

Overdracht geschiedt tegen intrekking van de desbetreffende certificaten. 

6.2 Bij beëindiging van de administratie worden de certificaten ingetrokken en worden de aandelen 

overgedragen aan de Staat voor gelijke nominale bedragen.  

6.3 Het bestuur van de stichting meldt de beëindiging van de administratie onverwijld aan de 

desbetreffende vennootschap. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid Staat  

Bij overdracht van aandelen ten titel van beheer aan de stichting is de Staat aansprakelijk voor alle 

schade die de stichting mocht lijden doordat de Staat niet de volledige beschikkingsbevoegdheid over de 

betrokken aandelen heeft. 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid stichting 

8.1 Voor zover de stichting te goeder trouw handelt, is zij niet aansprakelijk voor schade of nadelen, die 

onverhoopt mochten worden geleden: 

(a) bij enige verrichting ter zake van de administratie;  

(b) bij uitoefening van het stemrecht op de in administratie genomen aandelen; of  

(c) bij het uitvoering geven aan een steminstructie als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de wet.  

8.2 De stichting is niet aansprakelijk voor personen of instellingen, van wier dienstverlening het te 

goeder trouw gebruik heeft gemaakt. 
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Artikel 9. Uitoefening rechten  

De stichting zal het aan de aandelen verbonden stemrecht en de overige daaraan verbonden rechten 

uitoefenen overeenkomstig haar statutaire doelstelling. 

 

Artikel 10. Wijziging administratievoorwaarden 

10.1 De minister is bij uitsluiting bevoegd de administratievoorwaarden te wijzigen. De minister 

informeert de stichting tijdig over een voorgenomen besluit tot wijziging van de 

administratievoorwaarden en stelt het bestuur van de stichting in de gelegenheid binnen een door de 

minister te stellen redelijke termijn daarover te adviseren. 

10.2 Het bestuur van de stichting is bevoegd gevraagd en ongevraagd een aanbeveling tot wijziging van 

de administratievoorwaarden te doen aan de minister.  

 

Artikel 11. Overdracht administratie 

Overdracht van de administratie aan een ander administratiekantoor is uitgesloten. 

 

Artikel 12. Medewerking vennootschap 

De uitgifte van certificaten geschiedt zonder medewerking van de betreffende vennootschap. 

 


