
 



Wilt u extra inkomsten uit een veilige investering? Kies voor de 
Staatsbons: met een vooraf bekende rentevoet weet u precies 
hoeveel uw investering jaar na jaar zal opbrengen. 

 

  
 

De Staatsbon is bestemd voor particuliere beleggers en 
wordt in principe vier keer per jaar uitgegeven. Het is een 
vastrentend effect met een jaarlijkse coupon en met een 
looptijd variërend van 3 tot maximum 10 jaar. 

De Staatsbon biedt de belegger de mogelijkheid zijn spaar-
geld te diversifiëren door hem een vast rendement te bie-
den dat in lijn is met de kwaliteit van de emittent, de Belgi-
sche staat. Het stelt hem ook in staat precies te weten hoe-
veel en wanneer zijn kapitaal hem, jaar na jaar, zal opbren-
gen. Bovendien kunnen Staatsbons elke bankwerkdag op 
de secundaire markt worden gekocht of verkocht. 

De Staatsbon is onderworpen aan de in punt 5 genoemde 
risico's. 

 

   
    
LOOPTIJD 5 jaar 10 jaar  
EINDVERVALDAG 04.12.2027 04.12.2032  
BRUTO RENTEVOET 
(Jaarlijks) 

2.00 %  2.40 %   

NETTO RENTEVOET 
(Roerende voorheffing 30%) 

1.40 % 1.68 %  

ISIN CODE BE3871285156 BE3871286162  

UITGIFTE DATUM 04.12.2022   
UITGIFTEPRIJS 100,00% 
TERUGBETALINGS-
PRIJS 

100,00% op de eindvervaldag 

EMITTENT Koninkrijk België 
VALUTA Euro 
COUPURES EUR 100 en veelvouden van EUR 100 
INSCHRIJVINGS- 
PERIODE 

via uw bank : 

du 24.11.2022 t.e.m. 02.12.2022 
via de Grootboeken : 

du 24.11.2022 t.e.m. 01.12.2022  
LEVERING Gedematerialiseerde effecten 

TOEPASSELIJKE 
WETGEVING 

Belgische wetgeving 

NOTERINGSDATUM Vanaf 12.12.2022 

 

    
 
3.1. Kosten: 
• Via de Grootboeken: geen kosten; 
• Via uw financiële instelling: Raadpleeg de tarieven 

die door deze worden gehanteerd. 
 
3.2. Fiscaliteit: 
• Roerende voorheffing de inkomsten uit dit product zijn 

momenteel onderworpen aan een roerende voorhef-
fing van 30% op de coupons;

 

• Belasting op beursverrichtingen (TOB): 
• tijdens de inschrijvingsperiode en bij de eindver-

valdag: geen belasting; 
• bij aankoop of verkoop op de secundaire markt, 

en indien de transactie plaatsvindt in België: 
0,12% (sinds 01.01.2018), met een maximum van 
EUR 1.300; 

• Belasting op effectenrekeningen: 0,15% (indien van 
toepassing). 

 
 

    
De Staatsbon kan op elk ogenblik worden verkocht tegen 
de geldende marktprijs. 
 
 

 

5.1. Emittentenrisico: de terugbetaling en de betaling van 
de rente is afhankelijk van de solvabiliteit van de emittent. 
Er wordt aangenomen dat het Koninkrijk België op dit ogen-
blik over meer dan voldoende financiële middelen beschikt 
om zijn financiële verplichtingen na te komen. 
 
5.2. Marktrisico: de marktprijs van de Staatsbons kan fluctu-
eren als gevolg van een aantal factoren, waaronder de  
wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun Staatsbons 
willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten 
doen tegen de marktprijs. Dit kan resulteren in een meer- of 
minwaarde ten opzichte van de nominale waarde van de 
Staatsbons. 
 
5.3. Liquiditeitsrisico: een liquiditeitsaanbrenger aangeduid 
door de Staat verzekert de liquiditeit van de Staatsbons. Dit 
betekent dat het op elk ogenblik mogelijk is om een Staats-
bon te kopen of te verkopen. 

    
 
6.1. Productinfo: de federale Staat is niet verplicht om een 
prospectus op te stellen. Er is evenwel voor de beleggers 
meer informatie beschikbaar op de website: 
http://www.destaatsbons.be/  
 
6.2. Notering van effecten: de waarde van de Staatsbons is 
op elk moment beschikbaar op de website “NYSE Euronext 
Brussels”: 
https://derivatives.euronext.com/nl/search_instru-
ments/BELG 
 

    
 
Klachten kunnen ingediend worden bij: 
• de federale Ombudsman: Leuvenseweg 48 bus 6 te 

1000 Brussel | contact@federaalombudsman.be 
| 0800 999 62 

• de Consumentenombudsdienst: North Gate II, Koning 
Albert II-laan 8 Bus 1 te 1000 Brussel | contact@con-
sumentenombudsdienst.be |  02 702 52 20
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