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I.

Inleiding

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen werd het aantal vennootschapsvormen verminderd. Een van de behouden rechtsvormen is de
coöperatieve vennootschap (CV). Bij de opstelling van het WVV heeft de wetgever de rechtsvorm van de CV echter opnieuw
exclusief voorbehouden voor vennootschappen die een onderneming voeren op basis van het coöperatief gedachtengoed.2
1.

2.

De rechtsvormen coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en coöperatieve vennootschap met

onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA), gede nieerd in het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.), verdwijnen. De
vennootschappen die bestonden op 1 mei 2019 en de rechtsvorm hadden van een CVBA of een CVOA moeten aldus in één van
de resterende rechtsvormen worden omgezet of gaan er van rechtswege in over.
3. De exibiliteit die het WVV voorziet voor de besloten vennootschap (BV) heeft tot gevolg dat ondernemingen die onder
het W.Venn. werden opgericht in de rechtsvorm van een CVBA en die hun onderneming niet voeren op basis van het
voormelde coöperatief gedachtengoed, een BV zullen worden, tenzij ze kiezen voor een andere rechtsvorm.
4. Onderhavig advies verduidelijkt, in aanvulling op het CBN-advies 2019/14 - Van een kapitaalhoudende BVBA naar een
kapitaalloze BV, de boekhoudkundige gevolgen voor de CVBA en de CVOA naar aanleiding van hun omvorming van een
kapitaalhoudende naar een kapitaalloze vennootschap.
5. Het advies behandelt in hoofdzaak Hoofdstuk IV, Afdeling II Overgangsregeling en inwerkingtreding van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 3 zoals
gewijzigd door de artikelen 234 en 235 van de wet van 28 april 2020 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de
langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en
verenigingen (1)4. Het advies gaat niet nader in op de omzetting van een vennootschap die plaatsvindt in toepassing van
Boek XII Omzetting van vennootschappen van het Wetboek van vennootschappen of in toepassing van Boek 14 Omzetting
van vennootschappen, verenigingen en stichtingen van het WVV.
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CVBA die beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV

6. Een CVBA die beantwoordt aan de de nitie van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV wordt vanaf 1 januari
2020 van rechtswege een CV onderworpen aan het WVV. De dwingende bepalingen uit het WVV die gelden voor een CV zijn
vanaf dan van rechtswege van toepassing. De aanvullende bepalingen van het WVV zijn slechts van toepassing indien deze
niet worden uitgesloten door andersluidende statutaire clausules. De vennootschap moet haar statuten in overeenstemming
brengen met de bepalingen van het WVV bij de eerstvolgende statutenwijziging van de vennootschap, maar ten laatste op 1
januari 2024. Een CVBA kon zich eveneens vrijwillig vóór 1 januari 2020 onderwerpen aan de bepalingen van het WVV. Die
beslissing vereiste eveneens een statutenwijziging. Het WVV was in dit geval op haar van toepassing vanaf de dag van de
bekendmaking van deze statutenwijziging maar ten laatste op 1 januari 2020.5

B.

CVBA die niet beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV

7. Op 1 januari 2020, of op de datum van de omzetting in een BV indien deze voorafgaat aan 1 januari 2020, zijn de
dwingende bepalingen van het WVV die gelden voor een BV van toepassing op de CVBA die niet beantwoordt aan de de nitie
van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV.6 Dit geldt voor al de dwingende bepalingen die gelden voor een BV
met uitzondering van boek 2, titel 7 Geschillenregeling en boek 5, artikel 5:1, en titel 5 Het vermogen van de vennootschap en
titel 6 Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen van het WVV.7
8.

De bepalingen van het W.Venn. blijven aldus grotendeels van toepassing op dergelijke CVBA en dit tot aan haar

omzetting in een andere rechtsvorm uiterlijk op 31 december 2023. De Commissie merkt hierbij op dat de CVBA die niet
beantwoordt aan de de nitie van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV, zolang deze niet is omgezet, voor wat
betreft de uittredingen en uitsluitingen uit de vennootschap, beheerst wordt door de regels vermeld in het W.Venn. en de
formele uitkeringstesten binnen het WVV niet van toepassing zijn.8
9. Indien de CVBA vrijwillig wordt omgezet in een BV, vindt deze omzetting plaats zonder dat gebruik moet worden
gemaakt van de gebruikelijke vennootschapsrechtelijke omzettingsprocedure9. Deze vrijwillige omzetting vereist evenwel
een statutenwijziging 10 en dus de tussenkomst van een notaris, doch zonder de vereiste tot een voorafgaande opmaak door
het bestuursorgaan van een staat11 van activa en passiva en de bijhorende verslaggeving 12 door de commissaris, aangestelde
bedrijfsrevisor of externe accountant. Dergelijke vrijwillige omzetting kan vanaf 1 mei 2019 tot 31 december 2023.
10. Een CVBA die zich op 1 januari 2024 nog niet vrijwillig heeft omgezet, wordt op 1 januari 2024 van rechtswege omgezet in
een BV.13 In dat geval moet het bestuursorgaan ten laatste op 30 juni 2024 de algemene vergadering bijeen roepen met als
agenda de aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm.14
11.

De Commissie merkt op dat de CVBA zich eveneens vrijwillig kan omzetten in een van de door het WVV geregelde

rechtsvormen. In dat geval moet toepassing worden gemaakt van de procedure vermeld in Boek XII Omzetting van
vennootschappen van het Wetboek van vennootschappen en dus niet van het overeenstemmende hoofdstuk van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien dergelijke CVBA wordt omgezet in een NV, blijft de vennootschap een
kapitaalhoudende vennootschap en blijven in voorkomend geval de wettelijke reserves eveneens gewoon bestaan.

C.

CVOA

12. De wetgever merkte bij de voorbereiding van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen op dat de CVOA in de praktijk vrijwel volledig verdwenen
is.15 Niettemin heeft de wetgever ook voor de CVOA een expliciete regeling uitgewerkt16voor de omzetting van deze CVOA’s
ingevolge de afschaffing van hun rechtsvorm.
13. Op 1 januari 2020, of op de datum van de omzetting in een vennootschap onder rma (VOF) indien deze voorafgaat aan 1
januari 2020, zijn de dwingende bepalingen van het WVV die gelden voor een VOF van toepassing. Behalve de dwingende
bepalingen van het WVV die gelden voor een VOF blijven de bepalingen van het W.Venn. van toepassing op de CVOA tot aan
haar omzetting in een andere rechtsvorm. Indien de CVOA vrijwillig wordt omgezet in een VOF, vindt deze omzetting plaats
zonder dat gebruik moet worden gemaakt van de gebruikelijke vennootschapsrechtelijke omzettingsprocedure17. Dergelijke
vrijwillige omzetting kan vanaf 1 mei 2019 tot 31 december 2023.
14. Een CVOA die zich op 1 januari 2024 nog niet vrijwillig heeft omgezet, wordt op 1 januari 2024 van rechtswege omgezet in
een VOF.18 In dat geval moet het bestuursorgaan ten laatste op 30 juni 2024 de algemene vergadering bijeen roepen met als
agenda de aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm.19
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Zoals reeds toegelicht door de Commissie in het CBN-advies 2019/14 - Van een kapitaalhoudende BVBA naar een
kapitaalloze BV, wordt voor de kapitaalloze vennootschappen de rekening 11 Inbreng buiten kapitaal van de minimum indeling
van een rekeningenstelsel (MAR) gebruikt voor de ontvangen of toegekende inbrengen waarbij een onderscheid wordt
gemaakt naargelang deze inbreng al dan niet beschikbaar is.
15.

A.

CVBA die beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV
1.

Algemene regel

16. Een op 1 mei 2019 bestaande CVBA die beantwoordt aan de de nitie van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1
WVV, is wat betreft haar kapitaalbestanddelen onderworpen aan de bepalingen van het WVV vanaf 1 januari 2020, of, bij een
eerdere “opt in”20, vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging. Voor een dergelijke CVBA die haar boekjaar afsluit per
kalenderjaar en geen voorafgaand gebruik maakte van een opt-in, is de laatste jaarrekening waarin sprake is van een kapitaal
de jaarrekening met afsluitingsdatum 31 december 2019.
2.
17.

Vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve

Vanaf 1 januari 2020, of, bij een eerdere opt-in vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging, worden het volgestorte

gedeelte van het vaste kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- Het vast gedeelte van het kapitaal wordt dan overgeboekt naar de rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal;
- De wettelijke reserve wordt dan overgeboekt naar de rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves.
18. Het niet-gestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal wordt op dezelfde wijze omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Op het ogenblik dat nadien deze bedragen worden opgevraagd, wordt
voormelde vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” gecrediteerd en wordt een vordering op de aandeelhouder
geboekt. Dit heeft dan tot gevolg dat ook deze bedragen geboekt staan op dezelfde onbeschikbare eigen vermogensrekening.
19. Deze eigen vermogensrekening die van rechtswege onbeschikbaar is, kan nadien beschikbaar worden gemaakt mits
daartoe wordt beslist door middel van een statutenwijziging 21.
3.

Variabel gedeelte van het kapitaal

20. De Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen heeft uitsluitend een wettelijke regeling uitgewerkt voor het vast gedeelte van het kapitaal van dergelijke CVBA.
De omvorming van het variabel gedeelte van het kapitaal van een CVBA tot de inbreng buiten kapitaal ingevolge de
afschaf ng van het kapitaalbegrip vanaf 1 januari 2020, of, bij een eerdere opt-in vanaf de bekendmaking van de
statutenwijziging, wordt aldus bepaald in functie van wat de statuten daarover vermelden. In lijn met de wettelijke
speci citeit van een CVBA en haar kapitaalregeling onder het W.Venn. zal het variabel gedeelte van het kapitaal in regel
beschikbaar zijn en aldus worden geboekt op de rekening 110 Beschikbare inbreng buiten kapitaal.
21. Het niet-gestorte gedeelte van het variabele gedeelte van het kapitaal wordt eveneens op overeenkomstige wijze en op
dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Op het ogenblik dat nadien deze
bedragen worden opgevraagd, wordt voormelde vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” gecrediteerd en wordt
een vordering op de aandeelhouder geboekt. Dit heeft dan tot gevolg dat ook deze bedragen geboekt staan op dezelfde
beschikbare eigen vermogensrekening.
4.

Boekingen

22. Voor wat betreft de concrete journaalposten verwijst de Commissie naar de voorbeeldboekingen opgenomen in het CBNadvies 2019/14 - Van een kapitaalhoudende BVBA naar een kapitaalloze BV.

B.

CVBA die niet beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV

23. Een op 1 mei 2019 bestaande CVBA die niet beantwoordt aan de de nitie van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1
WVV, is wat betreft haar kapitaalbestanddelen slechts vanaf 1 januari 202422 onderworpen aan de bepalingen van het WVV, of,
bij een eerdere vroegere vrijwillige omzetting van de CVBA, vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging.
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CVBA die niet beantwoordt aan de de nitie van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV, is de
jaarrekening waarin sprake is van een kapitaal de jaarrekening met afsluitingsdatum uiterlijk op 31 december 2023. Zoals
hiervoor vermeld wordt de CVBA die niet beantwoordt aan de de nitie van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV
ten laatste vanaf 1 januari 2024 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap, tenzij de CVBA voordien reeds
middels een statutenwijziging een andere rechtsvorm heeft aangenomen.
25. De hiervoor vermelde boekhoudkundige verwerking van de kapitaalbestanddelen van de CVBA die beantwoordt aan de
de nitie van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV, is van overeenkomstige toepassing. Zoals vermeld in
randnummer 11 kan een CVBA die niet beantwoordt aan de de nitie van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV,
vrijwillig vóór 1 januari 2024 worden omgezet in een andere rechtsvorm, bijvoorbeeld een NV. In het geval van een omzetting
in een kapitaalhoudende vennootschap, behoudt de vennootschap aldus haar kapitaal en wettelijke reserves.

C.

CVOA

26. De Commissie merkt op dat de wetgever niet heeft voorzien in expliciete bepalingen die gelden voor de
kapitaalbestanddelen van een CVOA ingevolge de inwerkingtreding van het WVV. De boekhoudkundige verwerking van deze
bestanddelen wordt aldus uitsluitend bepaald in functie van wat de statuten daarover vermelden. De Commissie merkt op dat
voor een CVOA onder het W.Venn evenwel geen minimale kapitaalvereisten golden.
- Indien ingevolge statutaire bepalingen de inbrengen onbeschikbaar zijn, worden deze geboekt op de rekening 111

Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal;
- Indien uit de statuten geen onbeschikbaarheid blijkt, worden deze geboekt op de rekening 110 Beschikbare inbreng buiten
kapitaal.
27. Het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal wordt eveneens op overeenkomstige wijze geboekt. Op het ogenblik dat
nadien deze bedragen worden opgevraagd, wordt voormelde vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” gecrediteerd
en wordt een vordering op de aandeelhouder geboekt. Dit heeft dan tot gevolg dat ook deze bedragen geboekt staan op
dezelfde beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.
IV. Inbreng of verhoging van de inbreng in een vanaf 1 mei 2019 opgerichte CV of in een vennootschap overgegaan of
omgezet in een in het WVV gedefinieerde CV
28. Een CV opgericht na 1 mei 2019 en een CVBA overgegaan in een CV heeft geen kapitaal maar een inbreng. De rubriek I.
Inbreng bevat het ingebrachte vermogen, dat bestaat uit de bedongen waarde van alle door de aandeelhouders toegezegde
inbrengen in geld of in natura23, voor zover niet terug uitgekeerd.
29. Bestaande en nieuwe aandeelhouders kunnen zonder statutenwijziging inschrijven op nieuwe aandelen, in voorkomend
geval onder de voorwaarden bepaald in de statuten.24 Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de uitgifte van
nieuwe aandelen, tenzij de statuten bepalen dat deze bevoegdheid bij de algemene vergadering ligt. Het bestuursorgaan kan
slechts aandelen van een reeds bestaande soort uitgeven, tenzij de algemene vergadering, bij een besluit genomen volgens de
regels voor een statutenwijziging, het bestuursorgaan speci ek gemachtigd heeft om een nieuwe soort aandelen uit te
geven.25
30. Het ingebrachte eigen vermogen, bij oprichting of bij een latere verhoging van de inbreng, wordt, gelet op de eigenheid
van de CV, in principe geboekt onder 110 Beschikbare inbreng buiten kapitaal en meer in het bijzonder op de rekening 1109
Andere. Niets belet dat de CV in haar statuten zou opnemen dat ze een minimaal vast gedeelte aan inbreng zou aanhouden
om bijvoorbeeld steeds een buffer te hebben bij uittredingen.
Behoudens andersluidende statutaire bepalingen wordt het ingebrachte vermogen onmiddellijk volledig volstort.26 In
voorkomend geval wordt het niet-opgevraagde gedeelte geboekt op het debet van een overeenstemmende subrekening van
de rekening waarop het ingebrachte vermogen wordt geboekt. Op deze wijze wordt het in de jaarrekening uitgedrukte eigen
vermogen gecorrigeerd met de bedragen die nog niet werden opgevraagd. De vordering op de aandeelhouder die slechts
opeisbaar wordt vanaf de opvraging door het bestuursorgaan wordt aldus op een correcte wijze in de boekhouding
opgenomen. Deze boekings- en voorstellingswijze is volledig in overeenstemming met het reeds gekende gebruik van de
rekening 101 Niet-opgevraagd kapitaal bij een kapitaalhoudende vennootschap.27 Op het ogenblik van het opvragen van de
nog niet gestorte inbreng wordt vervolgens voormelde subrekening gecrediteerd en wordt de vordering op de
aandeelhouder geboekt aan debetzijde op de rekening 410 Opgevraagd, niet gestort kapitaal of inbreng 28. De Commissie
merkt op dat met de jaarrekening een lijst moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België met opgave van het
aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort,
met vermelding van het bedrag dat zij nog verschuldigd zijn.29
31.

V.
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32. Een van de belangrijke kenmerken van een coöperatieve vennootschap is de soepele uittredingsmogelijkheid die voorzien
is zowel in het W.Venn. als in het WVV. Hierbij wordt uitgetreden lastens het vennootschapsvermogen.
33. De Commissie zal een afzonderlijk advies wijden aan de boekhoudkundige verwerking van de uittreding van een vennoot
lastens het vennootschapsvermogen. De Commissie merkt alvast op dat het WVV ook voor de BV toelaat om een statutaire
bepaling in te lassen die de uittreding lastens het vennootschapsvermogen mogelijk maakt. Een verschilpunt ten opzicht van
de CV is dat voor een BV een dergelijke uittreding slechts mogelijk is indien de statuten een dergelijke uittreding expliciet
voorzien, terwijl dit voor de CV altijd mogelijk is, zelfs als de statuten dit zouden verbieden.30
34. In een coöperatieve kan, niettegenstaande iedere andersluidende bepaling, iedere aandeelhouder te allen tijde in de loop
van het boekjaar uittreden vanaf de bijeenroeping van de algemene vergadering die moet beslissen over de omzetting van de
vennootschap.31
1. Onderhavig advies is tot stand gekomen nadat het ontwerp van dit advies op 27 juli 2020 ter publieke consultatie werd
gepubliceerd op de website van de CBN.
2. Hier wordt bedoeld het coöperatief gedachtengoed zoals dat ligt vervat in de coöperatieve beginselen verwoord door de
International Co-operative Alliance (ICA), die ook hun weg vonden naar Verordening nr. 1435/2003 (Memorie van toelichting bij
het wetsontwerp van de wet tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, DOC 54 3119/001, p.11).
3. Belgisch Staatsblad 4 april 2019.
4. Belgisch Staatsblad 6 mei 2020.
5. Maar ten vroegste vanaf 1 mei 2019 (artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen). In antwoord op de parlementaire vraag nr. 17 van 29 juli 2019 van het Kamerlid Leen DIERICK
heeft de Minister van Justitie toegelicht “dat de buitengewone algemene vergadering zou beslissen dat het besluit tot opt-in ten
opzichte van de aandeelhouders zal gelden vanaf de datum waarop het besluit wordt genomen, op voorwaarde dat dit besluit
wordt bekendgemaakt. In dat geval zou dezelfde algemene vergadering, na de beslissing tot opt-in, onder een afzonderlijk
agendapunt andere statutenwijzigingen kunnen beslissen dan deze die voortvloeien uit de loutere aanpassing van de statuten
aan het WVV. Deze beslissing kan worden genomen overeenkomstig de bepalingen van het WVV onder de opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in en van de aanpassing van de statuten die daarmee is verbonden.”
6. Artikel 41, § 1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
7. Artikel 41, § 1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
8. Op een CVBA die op 1 januari 2020 niet van rechtswege is omgezet in een CV omdat ze niet voldoet aan de de nitie van een
coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV en die zich evenmin vrijwillig heeft omgevormd in een andere rechtsvorm, worden
boek 2, titel 7 en boek 5, artikel 5:1, titels 5 en titel 6 WVV slechts van toepassing vanaf 1 januari 2024.
9. Procedure vermeld in Boek XII Omzetting van vennootschappen van het Wetboek van vennootschappen of Boek 14 Omzetting
van vennootschappen, verenigingen en stichtingen van het WVV.
10. Artikel 41, § 4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
11. Zoals bedoeld in artikel 14:3 WVV.
12. Artikel 14:4 WVV.
13. Artikel 41, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
14. Artikel 41, § 3 van de wet tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
15. Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 4 juni 2018 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, Kamer 54 K 3119/001, p. 31.
16. Artikel 41 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
17. Procedure vermeld in Boek XII Omzetting van vennootschappen van het Wetboek van vennootschappen of Boek 14 Omzetting
van vennootschappen, verenigingen en stichtingen van het WVV. Vindt de omzetting daarentegen plaats in een andere
rechtsvorm, dan moet de procedure vermeld in Boek XII van het Wetboek van vennootschappen wel worden gevolgd.
18. Artikel 41, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
19. Artikel 41, § 3 van de wet tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
20. De bepalingen van het WVV en het KB WVV treden in werking op 1 mei 2019. Op vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen
die reeds bestaan op de dag van de inwerkingtreding, zijn de bepalingen voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020.
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vennootschappen, verenigingen en stichtingen kunnen, mits een statutenwijziging, evenwel beslissen (“opt
de bepalingen reeds toe te passen vóór 1 januari 2020, maar ten vroegste op 1 mei 2019.
21. Hier wordt uitsluitend de onbeschikbare eigen vermogensrekening bedoeld die voortkomt uit de omzetting van kapitaal en
wettelijke reserves.
22. De artikelen 41, § 2 en 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd door artikel 234, 2° van de wet van 28 april 2020 tot omzetting van
Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het
bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake
vennootschappen en verenigingen (1). En zie ook mondelinge parlementaire vraag van 11 december 2019 van Servais
Verherstraeten, Integraal verslag van de Commissie voor Justitie van 11 december 2019, CRIV 55 COM 072, p. 11-12.
23. In onderhavig advies spreekt de Commissie zich niet uit over de boekhoudkundige verwerking van een inbreng in nijverheid.
24. Artikel 6:106 WVV. Een statutenwijzing is onderworpen aan de openbaarmakingsverplichting vermeld in artikel 2:7 WVV en
volgende (onder meer bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de neerlegging ter griffie).
25. Artikel 6:108 WVV.
26. Artikel 6:9 WVV en 6:109 WVV.
Zie ook CBN-advies 151/1 - Kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten of vrijstelling van volstorting.
27.
28. Nieuwe benaming van deze rekening ingevolge artikel 9.10, 14° KB WVV.
29. Artikel 6:43 WVV.
30. Artikel 5:154 WVV voor de BV en artikel 6:120 WVV voor de CV.
31. Artikel 14:8, § 5 WVV.
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2020/41109]
28 APRIL 2020. — Wet tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van
het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging
van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse
bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen (1)

[C − 2020/41109]
28 AVRIL 2020. — Loi transposant la directive (UE) 2017/828 du
Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la
directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long
terme des actionnaires, et portant des dispositions diverses en
matière de sociétés et d’associations (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

TITEL 1. — Algemene bepaling

TITRE 1er. — Disposition générale

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de grondwet.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la
constitution.

TITEL 2. — Omzetting van richtlijn 2017/828

TITRE 2. — Transposition de la directive 2017/828

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling

CHAPITRE 1er. — Disposition générale

Art. 2. Deze titel voorziet in de omzetting van richtlijn (EU) 2017/828
van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging
van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft.

Art. 2. Le présent titre assure la transposition de la directive
(UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du
17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir
l’engagement à long terme des actionnaires.
CHAPITRE 2. — Dispositions modificatives

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingsbepalingen
re

Afdeling 1. — Wijzigingen van de wet van 27 oktober 2006 betreffende
het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Section 1 . — Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au
contrôle des institutions de retraite professionnelle

Art. 3. In artikel 95 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het
toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 11 januari 2019, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 3. À l’article 95 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle
des institutions de retraite professionnelle, modifié en dernier lieu par
la loi du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° de bestaande tekst van de eerste drie leden vormt paragraaf 1 van
dat artikel;

1° le texte existant des trois premiers alinéas formera le paragraphe 1er
de cet article:

2° een paragraaf 2 wordt ingevoegd, luidende:

2° un paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit:

“§ 2. In geval de IBP belegt in aandelen die op een gereglementeerde
markt worden verhandeld, rechtstreeks of met tussenkomst van een
kredietinstelling, en beleggingsonderneming of een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging, neemt ze in de
verklaring, bedoeld in paragraaf 1 hetzij een betrokkenheidsbeleid op,
dat voldoet aan de vereisten van deze paragraaf, hetzij een duidelijke
en gemotiveerde toelichting over de redenen waarom ze ervoor heeft
gekozen niet aan een of meer van die vereisten te voldoen.

“§ 2. Au cas où l’IRP investit dans des actions négociées sur un
marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de
gestion d’organisme de placement collectif, elle inclut dans la déclaration visée au paragraphe 1er, soit une politique d’engagement qui
répond aux exigences du présent paragraphe, soit une explication claire
et motivée de la raison pour laquelle elle a choisi de ne pas respecter
une ou plusieurs de ces exigences.

Het betrokkenheidsbeleid beschrijft hoe de IBP aandeelhoudersbetrokkenheid in haar beleggingsstrategie integreert. Het beleid beschrijft
hoe de IBP (i) toezicht uitoefent op de vennootschappen waarin is
belegd, ten aanzien van relevante aangelegenheden waaronder toezicht
op de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en risico’s, de
kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten, en corporate governance, (ii) een dialoog voert met de vennootschappen waarin
is belegd, (iii) stemrechten en andere aan aandelen verbonden rechten
uitoefent, (iv) samenwerkt met andere aandeelhouders, (v) communiceert met relevante belanghebbenden van de vennootschappen waarin
is belegd, en (vi) feitelijke en potentiële belangenconflicten in verband
met hun betrokkenheid beheerst.

La politique d’engagement décrit la manière dont l’IRP intègre
l’engagement des actionnaires dans sa stratégie d’investissement. Cette
politique décrit la manière dont l’IRP (i) assure le suivi des sociétés
détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les
performances financières et non financières ainsi que le risque, la
structure du capital, l’impact social et environnemental et la gouvernance d’entreprise, (ii) dialogue avec les sociétés détenues, (iii) exerce
les droits de vote et d’autres droits attachés aux actions, (iv) coopère
avec les autres actionnaires, (v) communique avec les acteurs pertinents
des sociétés détenues et (vi) gère les conflits d’intérêts réels ou
potentiels par rapport à leur engagement.

De instelling voor bedrijfspensioenvoorziening maakt jaarlijks in
haar jaarverslag openbaar hoe haar betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd,
met onder meer een algemene beschrijving van haar stemgedrag, een
toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het gebruik van de
diensten van volmachtadviseurs. Zij maakt openbaar hoe zij heeft
gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen bezit. Stemmingen die wegens het onderwerp van de
stemming of de grootte van het belang in de vennootschap onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten.

Chaque année, l’institution de retraite professionnelle rend publiques
dans son rapport annuel, les informations sur la manière dont sa
politique d’engagement a été mise en oeuvre, y compris une description
générale de son comportement de vote, une explication des votes les
plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elle
rend publique la manière dont elle a exprimé ses votes lors des
assemblées générales des sociétés dont elle détient des actions. Cette
communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison
de l’objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.

Wanneer een beleggingsonderneming, een beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, een beheervennootschap
van instellingen voor collectieve belegging of een beleggingsvennootschap namens de IBP het betrokkenheidsbeleid uitvoert, met inbegrip
van stemmingen, verwijst de IBP in de verklaring bedoeld in paragraaf 1 of in haar jaarverslag naar de plaats waar de beleggingsonderneming, de beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve
belegging, de beheervennootschap van instellingen voor collectieve

Lorsqu’une entreprise d’investissement, un gestionnaire d’organismes de placement collectifs alternatifs, une société de gestion d’organismes de placement collectif ou une société d’investissement met en
oeuvre la politique d’engagement, y compris en matière de vote, au
nom de l’IRP, celle-ci indique dans la déclaration visée au paragraphe 1er
ou dans son rapport annuel l’endroit où l’entreprise d’investissement,
le gestionnaire d’organismes de placement collectifs alternatifs, la
société de gestion d’organismes de placement collectif ou la société
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belegging of de beleggingsvennootschap steminformatie voor het
publiek beschikbaar heeft gemaakt.

d’investissement a publié les informations sur le vote.

De bepalingen van artikel 91, § 1, eerste lid, 1°, zijn ook van
toepassing op betrokkenheidsactiviteiten.”;

Les dispositions de l’article 91, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont également
d’application en ce qui concerne les activités d’engagement.”;

3° een paragraaf 3 wordt ingevoegd, luidende:

3° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit:

“§ 3. De in paragraaf 2 bedoelde instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening maken openbaar hoe de voornaamste elementen van hun
beleggingsstrategie inzake aandelen zijn afgestemd op het profiel en de
looptijd van hun verplichtingen, in het bijzonder hun langetermijnverplichtingen, en hoe zij bijdragen aan de middellange- tot langetermijnprestaties van hun activa.

“§ 3. Les institutions de retraite professionnelle visées au paragraphe 2 publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie
d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée
de leurs engagements, en particulier de leurs engagements à long
terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs
actifs à moyen et à long terme.

Wanneer een beleggingsonderneming, een kredietinstelling, een
beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, een
beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of een
beleggingsvennootschap voor rekening van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening belegt, maakt de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening de volgende informatie betreffende haar regeling met hen
openbaar:

Lorsqu’une entreprise d’investissement, un établissement de crédit,
un gestionnaire d’organismes de placement collectifs alternatifs, une
société de gestion d’organismes de placement collectif ou une société
d’investissement investit pour le compte d’une institution de retraite
professionnelle, l’institution de retraite professionnelle publie les
informations suivantes concernant son accord avec ceux-ci:

1° hoe die regeling hen ertoe aanzet hun beleggingsstrategie en
-beslissingen in overeenstemming te brengen met het profiel en de
looptijd van de verplichtingen, in het bijzonder de langetermijnverplichtingen, van de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening;

1° la manière dont cet accord les incite à aligner leur stratégie et leurs
décisions d’investissement sur le profil et la durée des engagements de
l’institution de retraite professionnelle, notamment des engagements à
long terme;

2° hoe die regeling hen ertoe aanzet beleggingsbeslissingen te nemen
op basis van beoordelingen van de financiële en niet-financiële
prestaties op middellange tot lange termijn van de vennootschap
waarin is belegd, en in voorkomend geval aanzet tot betrokkenheid bij
vennootschappen waarin is belegd teneinde hun prestaties op middellange tot lange termijn te verbeteren;

2° la manière dont cet accord les incite à prendre des décisions
d’investissement fondées sur des évaluations des performances à
moyen et à long terme, financières et non financières, de la société
détenue et, le cas échéant, à s’engager à l’égard des sociétés détenues
afin d’améliorer leurs performances à moyen et à long terme;

3° hoe de methode en de tijdshorizon die voor de evaluatie van hun
prestaties worden gebruikt en de vergoeding voor de vermogensbeheerdiensten overeenstemmen met het profiel en de looptijd van de
verplichtingen, in het bijzonder de langetermijnverplichtingen, van de
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, en de absolute langetermijnprestaties in aanmerking nemen;

3° la manière dont la méthode et l’horizon temporel de l’évaluation
de leurs performances et la rémunération des services de gestion
d’actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements
de l’institution de retraite professionnelle, notamment des engagements
à long terme, et tiennent compte des performances absolues à long
terme;

4° hoe de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toezicht uitoefent op de aan de omloopsnelheid van de portefeuille verbonden
kosten die zij maken, hoe de beoogde omloopsnelheid van de
portefeuille wordt vastgesteld en hoe daarop toezicht wordt uitgeoefend;

4° la manière dont l’institution de retraite professionnelle contrôle les
coûts de rotation du portefeuille qu’ils encourent et la manière dont
l’institution de retraite professionnelle définit et contrôle la rotation ou
le taux de rotation d’un portefeuille cible;

5° de looptijd van de regelingen met hen.

5° la durée des accords conclus avec eux.

Wanneer die regelingen een of meer van de elementen bedoeld in het
tweede lid, 1° tot 5°, niet bevatten, maakt de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening de redenen daarvoor openbaar.

Lorsque ces accords ne contiennent pas un ou plusieurs des éléments
repris sous l’alinéa 2, 1° à 5°, l’institution de retraite professionnelle en
publie les raisons.

De in deze paragraaf bedoelde informatie wordt jaarlijks geactualiseerd tenzij er geen materiële wijziging is.

Les informations visées au présent paragraphe sont mises à jour
annuellement, à moins qu’aucune modification importante ne soit
intervenue.

De instelling voor bedrijfspensioenvoorziening kan de in deze
paragraaf bedoelde informatie opnemen in de verklaring bedoeld in
paragraaf 1 of in haar jaarverslag.”;

L’institution de retraite professionnelle peut faire figurer les informations visées dans le présent paragraphe dans la déclaration visée au
paragraphe 1er ou dans son rapport annuel.”;

4° de bestaande tekst van het huidige vierde lid vormt de paragraaf 4
van dit artikel;

4° le texte existant de l’actuel alinéa 4 formera le paragraphe 4 de cet
article;

5° in het huidige vierde lid, dat paragraaf 4 wordt, worden de
woorden “van deze verklaring” vervangen door de woorden “van de
verklaring bedoeld in paragraaf 1”.

5° dans l’actuel alinéa 4, devenant le paragraphe 4, les mots “de cette
déclaration” sont remplacés par les mots “de la déclaration visée au
paragraphe 1er”.

Afdeling 2. — Wijzigingen van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde
markt en houdende diverse bepalingen

Section 2. — Modifications de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité
des participations importantes dans des émetteurs dont les actions
sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant
des dispositions diverses

Art. 4. In de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende
diverse bepalingen wordt een titel II/1 ingevoegd, luidende “Titel II/1.
Identificatie van aandeelhouders, doorgifte van informatie en facilitering van de uitoefening van aandeelhoudersrechten in de genoteerde
vennootschappen”.

Art. 4. Dans la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des
participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont
admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des
dispositions diverses, il est inséré un titre II/1, intitulé “Titre II/1.
Identification des actionnaires, transmission d’informations et facilitation de l’exercice des droits des actionnaires dans les sociétés cotées”.

Art. 5. In titel II/1, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 29/1
ingevoegd, luidende:

Art. 5. Dans le titre II/1, inséré par l’article 4, il est inséré un
article 29/1, rédigé comme suit:

“Art. 29/1. De vennootschappen die hun statutaire zetel in België
hebben en waarvan de aandelen tot de handel op een in een lidstaat
gelegen of werkzame gereglementeerde markt zijn toegelaten hebben
het recht om hun aandeelhouders te identificeren.”.

“Art. 29/1. Les sociétés qui ont leur siège statutaire en Belgique et
dont les actions sont admises à la négociation sur un marché
réglementé établi ou opérant dans un État membre ont le droit
d’identifier leurs actionnaires.”.
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Art. 6. In dezelfde titel II/1 wordt een artikel 29/2 ingevoegd,
luidende:

Art. 6. Dans le même titre II/1, il est inséré un article 29/2, rédigé
comme suit:

“Art. 29/2. § 1. Voor de toepassing van de artikelen 29/3 tot 29/6,
wordt met “tussenpersoon” een persoon bedoeld zoals:

“Art. 29/2. § 1er. Aux fins des articles 29/3 à 29/6, on entend par
“intermédiaire” une personne telle que:

1° een beleggingsonderneming als gedefinieerd in artikel 4, lid 1,
punt 1, van richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 2011/61/EU;

1° une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er,
point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du
Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;

2° een kredietinstelling als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1, van
Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad
van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening
(EU) nr. 648/2012; of

2° un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er,
point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012; ou

3° een centrale effectenbewaarinstelling zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van
de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale
effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van richtlijnen 98/26/EG
en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012,

3° un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er,
point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de
titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et
modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012,

die voor rekening van aandeelhouders of andere personen diensten
verricht zoals de bewaring van aandelen, het beheer van aandelen of
het aanhouden van effectenrekeningen.

qui fournit des services de garde d’actions, de gestion d’actions ou de
tenue de comptes de titres pour le compte d’actionnaires ou d’autres
personnes.

§ 2. De artikelen 29/3 tot 29/6 zijn van toepassing op tussenpersonen
zodra zij diensten verlenen aan aandeelhouders of aan andere tussenpersonen met betrekking tot aandelen van vennootschappen die hun
statutaire zetel in België hebben en waarvan de aandelen tot de handel
op een in een lidstaat gelegen of werkzame gereglementeerde markt
zijn toegelaten, ongeacht het land waar die tussenpersonen zijn
gevestigd.”.

§ 2. Les articles 29/3 à 29/6 s’appliquent aux intermédiaires dès lors
qu’ils fournissent des services à des actionnaires ou à d’autres
intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur
siège statutaire en Belgique et dont les actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État
membre, quel que soit le pays où ces intermédiaires sont établis.”.

Art. 7. In dezelfde titel II/1 wordt een artikel 29/3 ingevoegd,
luidende:

Art. 7. Dans le même titre II/1, il est inséré un article 29/3, rédigé
comme suit:

“Art. 29/3. § 1. Op verzoek van de vennootschap of een door haar
aangewezen derde delen de tussenpersonen aan de vennootschap
onverwijld de volgende gegevens mee die het mogelijk maken de
identiteit van de aandeelhouders vast te stellen:

“Art. 29/3. § 1er. À la demande de la société ou d’un tiers désigné
par celle-ci, les intermédiaires communiquent sans retard à la société les
informations suivantes permettant d’établir l’identité des actionnaires:

1° naam en contactgegevens, met inbegrip van het volledige adres en,
indien beschikbaar, het e-mailadres, van de aandeelhouder en, indien
het een rechtspersoon betreft, zijn registratienummer of, indien dat niet
beschikbaar is, zijn unieke identificatiecode, zoals de identificatiecode
voor juridische entiteiten;

1° le nom des actionnaires et leurs coordonnées, y compris l’adresse
complète et, le cas échéant, l’adresse électronique, et, lorsqu’il s’agit de
personnes morales, leur numéro de registre ou, à défaut d’un tel
numéro, leur identifiant unique, tel que l’identifiant d’entité juridique;

2° het aantal gehouden aandelen; en

2° le nombre d’actions détenues; et

3° uitsluitend voor zover de vennootschap daarom vraagt, de soorten
aandelen en de datum sinds welke de aandelen worden aangehouden.

3° uniquement au cas où cela est exigé par la société, les classes
d’actions détenues et la date depuis laquelle les actions sont détenues.

Wanneer zich in een keten van tussenpersonen meer dan één
tussenpersoon bevindt, wordt het verzoek van de vennootschap of van
een door haar aangewezen derde onverwijld tussen de tussenpersonen
doorgegeven en geeft de tussenpersoon die over de gevraagde
gegevens beschikt, de gegevens betreffende de identiteit van de
aandeelhouders onverwijld rechtstreeks door aan de vennootschap of
aan de door haar aangewezen derde. De vennootschap kan gegevens
betreffende de identiteit van de aandeelhouders verkrijgen van eender
welke tussenpersoon in de keten die over de gegevens beschikt.

Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires,
la demande de la société ou du tiers désigné par celle-ci est transmise
sans retard entre les intermédiaires et les informations relatives à
l’identité des actionnaires sont transmises directement à la société ou à
un tiers désigné par celle-ci, sans retard, par l’intermédiaire qui détient
les informations demandées. La société peut obtenir des informations
concernant l’identité des actionnaires auprès de tout intermédiaire dans
la chaîne d’intermédiaires qui détient ces informations.

De vennootschap mag de centrale effectenbewaarinstelling of een
andere tussenpersoon of dienstverlener verzoeken de gegevens betreffende de identiteit van de aandeelhouders te verzamelen, ook bij de
tussenpersonen in de keten van tussenpersonen, en die gegevens aan
de vennootschap door te geven.

La société est autorisée à demander au dépositaire central de titres ou
à un autre intermédiaire ou prestataire de services de recueillir les
informations concernant l’identité des actionnaires, y compris auprès
des intermédiaires dans la chaîne d’intermédiaires, et de transmettre
ces informations à la société.

De tussenpersoon deelt de vennootschap op haar verzoek of op
verzoek van een door haar aangewezen derde onverwijld de gegevens
mee betreffende de volgende tussenpersoon in de keten van tussenpersonen.

À la demande de la société ou d’un tiers désigné par celle-ci,
l’intermédiaire communique sans retard à la société les coordonnées de
l’intermédiaire suivant dans la chaîne d’intermédiaires.

§ 2. Krachtens deze titel worden de persoonsgegevens van aandeelhouders verwerkt om de vennootschap in staat te stellen haar huidige
aandeelhouders te identificeren teneinde rechtstreeks met hen te
communiceren om de uitoefening van aandeelhoudersrechten en de
betrokkenheid van aandeelhouders bij de vennootschap te faciliteren.

§ 2. Les données à caractère personnel des actionnaires sont traitées
en vertu du présent titre afin de permettre à la société d’identifier ses
actionnaires actuels pour communiquer directement avec eux, dans le
but de faciliter l’exercice des droits des actionnaires et l’engagement des
actionnaires dans la société.

Onverminderd een eventuele langere, in een sectorspecifieke wetgevingshandeling van de Europese Unie vastgestelde bewaartermijn
bewaren vennootschappen en tussenpersonen persoonsgegevens van
aandeelhouders die hun overeenkomstig dit artikel voor de in dit
artikel genoemde doeleinden zijn verstrekt, niet langer dan twaalf
maanden nadat zij ervan op de hoogte zijn geraakt dat de betrokkene
niet langer aandeelhouder is.

Sans préjudice de toute période de conservation plus longue prévue
par tout acte législatif sectoriel de l’Union européenne, les sociétés et les
intermédiaires ne conservent pas les données à caractère personnel des
actionnaires qui leur sont transmises conformément au présent article pour la finalité précisée au présent article pendant plus de douze
mois après avoir eu connaissance que la personne concernée n’est plus
actionnaire.
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Rechtspersonen hebben het recht om onvolledige of onjuiste gegevens betreffende hun aandeelhoudersidentiteit te corrigeren.

Les personnes morales ont le droit de rectifier les informations
incomplètes ou inexactes relatives à leur identité d’actionnaire.

De verwerkingsverantwoordelijke bedoeld in dit artikel of een derde
mag de persoonsgegevens van de aandeelhouders niet verwerken voor
doeleinden die niet verenigbaar zijn met de in dit artikel bedoelde
doeleinden.

Les données à caractère personnel des actionnaires ne peuvent être
traitées par le responsable du traitement visé au présent article ou par
un tiers pour des finalités incompatibles avec les finalités précisées au
présent article.

§ 3. Een tussenpersoon die gegevens betreffende de identiteit van de
aandeelhouders overeenkomstig de in dit artikel vastgestelde voorschriften onthult, wordt niet geacht enige bij overeenkomst of bij
wettelijke, reglementaire of bestuursrechtelijke bepaling opgelegde
beperking inzake openbaarmaking te overtreden.”.

§ 3. Un intermédiaire qui communique des informations concernant
l’identité des actionnaires conformément aux règles fixées dans le
présent article n’est pas considéré comme enfreignant une restriction en
matière de divulgation d’informations prévue contractuellement ou par
une disposition législative, réglementaire ou administrative.”.

Art. 8. In dezelfde titel II/1, wordt een artikel 29/4 ingevoegd,
luidende:

Art. 8. Dans le même titre II/1, il est inséré un article 29/4, rédigé
comme suit:

“Art. 29/4. § 1. De tussenpersonen geven de volgende informatie
van de genoteerde vennootschap onverwijld door aan de aandeelhouders of aan een door de aandeelhouder aangewezen derde:

“Art. 29/4. § 1er. Les intermédiaires sont tenus de transmettre, sans
retard, les informations suivantes de la société cotée à l’actionnaire ou
à un tiers désigné par l’actionnaire:

1° de informatie die de vennootschap aan de aandeelhouder moet
verstrekken om de aandeelhouder in staat te stellen rechten uit te
oefenen die uit zijn aandelen voortvloeien, en die aan alle houders van
aandelen van die soort is gericht, of

1° les informations que la société est tenue de fournir à l’actionnaire,
pour permettre à celui-ci d’exercer les droits découlant de ses actions, et
qui sont adressées à tous les détenteurs d’actions de cette classe; ou

2° indien de in de bepaling onder 1° bedoelde informatie voor de
aandeelhouders beschikbaar is op de website, een bericht over de plaats
waar die informatie op de website van de vennootschap is te vinden.

2° lorsque les informations visées au 1° sont disponibles pour les
actionnaires sur le site internet de la société, un avis indiquant à quel
endroit sur ce site ces informations peuvent être trouvées.

De vennootschappen verstrekken de in het eerste lid, 1°, bedoelde
informatie of de in het eerste lid, 2°, bedoelde aanwijzing tijdig en op
gestandaardiseerde wijze aan tussenpersonen.

Les sociétés fournissent aux intermédiaires les informations visées à
l’alinéa 1er, 1°, ou l’avis visé à l’alinéa 1er, 2°, de manière standardisée et
en temps utile.

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien vennootschappen die informatie of die aanwijzing rechtstreeks aan alle
aandeelhouders of aan een door de aandeelhouders aangewezen derde
toezenden.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas d’application lorsque les sociétés
envoient ces informations ou cet avis directement à tous leurs
actionnaires ou à un tiers désigné par l’actionnaire.

§ 2. De tussenpersonen geven de informatie die zij van de
aandeelhouders hebben ontvangen met betrekking tot de uitoefening
van rechten die voortvloeien uit hun aandelen, overeenkomstig de
aanwijzingen van de aandeelhouders onverwijld door aan de vennootschap.

§ 2. Les intermédiaires transmettent sans retard à la société,
conformément aux instructions qu’ils reçoivent des actionnaires, les
informations que donnent ceux-ci en ce qui concerne l’exercice des
droits découlant de leurs actions.

Wanneer zich in een keten van tussenpersonen meer dan één
tussenpersoon bevindt, geven de tussenpersonen de in dit artikel bedoelde informatie onverwijld aan elkaar door, tenzij de tussenpersoon de informatie rechtstreeks aan de vennootschap of aan de
aandeelhouder of aan een door de aandeelhouder aangewezen derde
kan doorgeven.”.

Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires,
les informations visées au présent article sont transmises sans retard
entre les intermédiaires, à moins que l’intermédiaire ne puisse transmettre ces informations directement à la société ou à l’actionnaire ou à
un tiers désigné par l’actionnaire.”.

Art. 9. In dezelfde titel II/1, wordt een artikel 29/5 ingevoegd,
luidende:

Art. 9. Dans le même titre II/1, il est inséré un article 29/5, rédigé
comme suit:

“Art. 29/5. De tussenpersonen faciliteren de uitoefening van de
rechten door de aandeelhouder, waaronder het recht om deel te nemen
aan en te stemmen op de algemene vergaderingen op ten minste een
van de volgende manieren:

“Art. 29/5. Les intermédiaires facilitent l’exercice par l’actionnaire de
ses droits, notamment le droit de participer aux assemblées générales et
d’y voter, au moyen d’une des mesures suivantes au minimum:

1° de tussenpersoon treft de regelingen die noodzakelijk zijn om te
zorgen dat de aandeelhouder of een door hem aangewezen derde in
staat is om deze rechten zelf uit te oefenen;

1° l’intermédiaire prend les mesures nécessaires pour que l’actionnaire ou un tiers désigné par l’actionnaire puisse exercer les droits
lui-même;

2° de tussenpersoon oefent de rechten voortvloeiend uit de aandelen
uit met de uitdrukkelijke machtiging en instructie van de aandeelhouder ten behoeve van de aandeelhouder.”.

2° l’intermédiaire exerce les droits découlant des actions sur autorisation et instruction explicites de l’actionnaire et dans l’intérêt de
l’actionnaire.”.

Art. 10. In dezelfde titel II/1 wordt een artikel 29/6 ingevoegd,
luidende:

Art. 10. Dans le même titre II/1, il est inséré un article 29/6, rédigé
comme suit:

“Art. 29/6. Voor elke dienst afzonderlijk maken de tussenpersonen
aan het publiek bekend welke kosten in rekening kunnen worden
gebracht voor overeenkomstig deze titel verrichte diensten.

“Art. 29/6. Les intermédiaires rendent publics les frais éventuels
applicables pour les services prévus au présent titre, séparément pour
chaque service.

Kosten die door een tussenpersoon bij aandeelhouders, vennootschappen of andere tussenpersonen in rekening worden gebracht, zijn
niet-discriminatoir en evenredig met de daadwerkelijk voor de dienstverlening gemaakte kosten. Verschillen tussen de aangerekende kosten
voor binnenlandse en grensoverschrijdende uitoefening van rechten
zijn alleen toegestaan indien zij naar behoren worden gemotiveerd en
wanneer zij overeenkomen met de variatie van de daadwerkelijk voor
de dienstverlening gemaakte kosten.”.

Les frais éventuels prélevés par un intermédiaire auprès d’actionnaires, de sociétés et d’autres intermédiaires sont non-discriminatoires et
proportionnés par rapport aux coûts réellement engagés pour fournir
les services. Toute différence de frais selon que les droits sont exercés au
niveau national ou transfrontalier n’est permise que si elle est dûment
motivée et qu’elle correspond à l’écart dans les coûts réellement
engagés pour fournir ces services.”.
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Afdeling 3. — Wijzigingen van de wet van 3 augustus 2012 betreffende
de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de
voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor
belegging in schuldvorderingen

Section 3. — Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux
organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la
directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Art. 11. In deel 2, boek 2, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 3, van de wet
van 3 augustus 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging
die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de
instellingen voor belegging in schuldvorderingen wordt een artikel 84/1
ingevoegd, luidende:

Art. 11. Dans la partie 2, livre 2, titre 2, chapitre 3, section 3, de la loi
du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui
répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, il est inséré un article 84/1, rédigé
comme suit:

“Art. 84/1. De artikelen 224 en 224/1 zijn mutatis mutandis van
toepassing op de beleggingsvennootschappen.”.

“Art. 84/1. Les articles 224 et 224/1 s’appliquent mutatis mutandis
aux sociétés d’investissement.”.

Art. 12. In artikel 187, 1° en 2°, van dezelfde wet, laatstelijk
gewijzigd door de wet van 25 oktober 2016, worden de woorden
“en 224” opgeheven.

Art. 12. A l’article 187, 1° et 2°, de la même loi, modifié en dernier
lieu par la loi du 25 octobre 2016, les mots “et 224” sont abrogés.

Art. 13. Artikel 224 van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van
19 april 2014, wordt hersteld als volgt:

Art. 13. L’article 224 de la même loi, abrogé par la loi du
19 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante:

“Art. 224. § 1. De beheervennootschappen van instellingen voor
collectieve belegging die, namens verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, beleggen in aandelen van vennootschappen die op een gereglementeerde
markt zijn genoteerd, voldoen aan de in paragraaf 2 uiteengezette
vereisten, of maken een duidelijke en gemotiveerde toelichting openbaar over de redenen waarom zij ervoor hebben gekozen niet aan een
of meer van die vereisten te voldoen.

“Art. 224. § 1er. Les sociétés de gestion d’organismes de placement
collectifs qui investissent dans des actions de sociétés cotées sur un
marché réglementé au nom d’entreprises d’assurance ou de réassurance ou d’institutions de retraite professionnelle respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication
claire et motivée de la raison pour laquelle elles ont choisi de ne pas
respecter une ou plusieurs de ces exigences.

§ 2. De beheervennootschappen van instellingen voor collectieve
belegging ontwikkelen een betrokkenheidsbeleid waarin wordt beschreven hoe zij aandeelhoudersbetrokkenheid in hun beleggingsstrategie
integreren, en maken dat beleid openbaar. In dat beleid wordt
beschreven hoe zij (i) toezicht uitoefenen op de vennootschappen
waarin is belegd, ten aanzien van relevante aangelegenheden waaronder toezicht op de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en
risico’s, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten,
en corporate governance, (ii) een dialoog voeren met de vennootschappen waarin is belegd, (iii) stemrechten en andere aan aandelen
verbonden rechten uitoefenen, (iv) samenwerken met andere aandeelhouders, (v) communiceren met relevante belanghebbenden van de
vennootschappen waarin is belegd, en (vi) feitelijke en potentiële
belangenconflicten in verband met hun betrokkenheid beheersen.

§ 2. Les sociétés de gestion d’organismes de placement collectifs
élaborent et rendent publique une politique d’engagement décrivant la
manière dont elles intègrent l’engagement des actionnaires dans leur
stratégie d’investissement. Cette politique décrit la manière dont elles
(i) assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes,
y compris la stratégie, les performances financières et non financières
ainsi que le risque, la structure du capital, l’impact social et environnemental et la gouvernance d’entreprise, (ii) dialoguent avec les
sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d’autres droits
attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v)
communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et (vi)
gèrent les conflits d’intérêts réels ou potentiels par rapport à leur
engagement.

De beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging maken elk jaar openbaar hoe hun betrokkenheidsbeleid is
uitgevoerd, met onder meer een algemene beschrijving van hun
stemgedrag, een toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het
gebruik van de diensten van volmachtadviseurs. Zij maken openbaar
hoe zij hebben gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen bezitten. Stemmingen die wegens het
onderwerp van de stemming of de grootte van het belang in de
vennootschap onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking
worden weggelaten.

Chaque année, les sociétés de gestion d’organismes de placement
collectifs rendent publiques les informations sur la manière dont leur
politique d’engagement a été mise en oeuvre, y compris une description
générale de leur comportement de vote, une explication des votes les
plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elles
rendent publique la manière dont elles ont exprimé leurs votes lors des
assemblées générales des sociétés dont elles détiennent des actions.
Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en
raison de l’objet du vote ou de la taille de la participation dans la
société.

§ 3. De in paragraaf 2 bedoelde informatie is gratis beschikbaar op de
website van de beheervennootschap.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition
gratuitement sur le site internet de la société de gestion.

§ 4. De krachtens artikel 218, vierde lid, genomen bepalingen, de ter
uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, alsook de overeenkomstige gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig richtlijn 2009/65/EG, zijn ook van toepassing op betrokkenheidsactiviteiten.”.

§ 4. Les dispositions prises en vertu de l’article 218, alinéa 4, les
arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que les actes
délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2009/65/CE,
sont également d’application en ce qui concerne les activités d’engagement.”.

Art. 14. In deel 3, boek 2, titel 2, hoofdstuk 5, van dezelfde wet
wordt een artikel 224/1 ingevoegd, luidende:

Art. 14. Dans la partie 3, livre 2, titre 2,chapitre 5, de la même loi, il
est inséré un article 224/1, rédigé comme suit:

“Art. 224/1. § 1. De in artikel 224, § 1, bedoelde beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging maken aan de
verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de instelling voor
bedrijfspensioenvoorziening waarmee zij de in artikel 101/2 van de
wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of in artikel 95, § 3,
tweede lid, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op
de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening bedoelde overeenkomsten zijn aangegaan jaarlijks bekend hoe hun beleggingsstrategie
en de uitvoering daarvan in overeenstemming zijn met deze overeenkomst en bijdragen aan de middellange- tot langetermijnprestaties van
de activa van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, de
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of de instelling voor collectieve belegging. Die bekendmaking omvat rapportage over de voornaamste materiële middellange- tot langetermijnrisico’s die aan de
beleggingen zijn verbonden, de samenstelling, de omloopsnelheid en
de aan de omloopsnelheid van de portefeuille verbonden kosten, het
gebruik van volmachtadviseurs voor betrokkenheidsactiviteiten en hun
beleid inzake effectenleningen en hoe dat in voorkomend geval wordt
toegepast ten behoeve van hun betrokkenheidsactiviteiten, met name
tijdens de algemene vergadering van de vennootschappen waarin is

“Art. 224/1. § 1er. Les sociétés de gestion d’organismes de placement
collectifs visées à l’article 224, § 1er, communiquent, une fois par an, à
l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou l’institution de retraite
professionnelle avec laquelle elles ont conclu les accords visés à
l’article 101/2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle
des entreprises d’assurance ou de réassurance ou à l’article 95, § 3,
alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions
de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d’investissement et sa mise en oeuvre respectent cet accord et contribuent aux
performances à moyen et long terme des actifs de l’entreprise
d’assurance ou de réassurance, de l’institution de retraite professionnelle ou de l’organisme de placement collectif. Cette communication
comprend des informations sur les principaux risques importants à
moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la
rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des
conseillers en vote aux fins des activités d’engagement et leur politique
en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée
pour l’exercice de leurs activités d’engagement le cas échéant, en
particulier lors de l’assemblée générale des sociétés détenues. Cette
communication comprend également des informations indiquant si, et
dans l’affirmative, comment ils prennent des décisions d’investissement
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belegd. Die bekendmaking omvat ook informatie over of en zo ja, hoe
zij beleggingsbesluiten nemen op basis van een beoordeling van de
middellange- tot langetermijnprestaties, waaronder de niet-financiële
prestaties, van de vennootschap waarin wordt belegd, en over of en zo
ja, welke belangenconflicten er in verband met betrokkenheidsactiviteiten zijn ontstaan en hoe de beheervennootschappen daarmee zijn
omgegaan.

fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme
de la société détenue, y compris les performances non financières, et si
des conflits d’intérêts sont apparus en lien avec les activités d’engagement et, dans l’affirmative, lesquels et comment les sociétés de gestion
les ont traités.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde informatie wordt openbaar gemaakt
samen met het jaarverslag van de betrokken instelling voor collectieve
belegging.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées
en même temps que le rapport annuel de l’organisme de placement
collectif concerné.

Indien de ingevolge paragraaf 1 bekendgemaakte informatie reeds
voor het publiek beschikbaar is, hoeft de beheervennootschap van
instellingen voor collectieve belegging de informatie niet rechtstreeks
aan de verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de instelling
voor bedrijfspensioenvoorziening te verstrekken.”.

Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er
sont déjà à la disposition du public, la société de gestion d’organismes
de placement collectifs n’est pas tenue de fournir ces informations
directement à l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou l’institution de retraite professionnelle.”.

Art. 15. In artikel 262, § 2, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden “en 224” opgeheven.

Art. 15. A l’article 262, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots
“et 224” sont supprimés.

Afdeling 4. — Wijzigingen van de wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Section 4. — Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 16. In deel II, boek I, titel I, hoofdstuk III, afdeling II,
onderafdeling I, D, van de wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
wordt een punt d. ingevoegd, luidende “d. Transparantie van de
beheerder over zijn betrokkenheidsbeleid”.

Art. 16. Dans la partie II, livre Ier, titre Ier, chapitre III, section II,
sous-section Ire, D, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de
placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, il est inséré un
point d., intitulé “d. Transparence du gestionnaire sur sa politique
d’engagement”.

Art. 17. In punt d., ingevoegd bij artikel 16, wordt een artikel 72/1
ingevoegd, luidende:

Art. 17. Dans le point d., inséré par l’article 16, il est inséré un
article 72/1, rédigé comme suit:

“Art. 72/1. § 1. De beheerders die, namens verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, beleggen in aandelen van vennootschappen die op een gereglementeerde markt zijn genoteerd, voldoen aan de in paragraaf 2
uiteengezette vereisten of maken een duidelijke en gemotiveerde
toelichting openbaar over de redenen waarom zij ervoor hebben
gekozen niet aan een of meer van die vereisten te voldoen.

“Art. 72/1. § 1er. Les gestionnaires qui investissent dans des actions
de sociétés cotées sur un marché réglementé au nom d’entreprises
d’assurance ou de réassurance ou d’institutions de retraite professionnelle respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent
publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils
ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

§ 2. De beheerders ontwikkelen een betrokkenheidsbeleid waarin
wordt beschreven hoe zij aandeelhoudersbetrokkenheid in hun beleggingsstrategie integreren, en maken dat beleid openbaar. In dat beleid
wordt beschreven hoe zij (i) toezicht uitoefenen op de vennootschappen
waarin is belegd, ten aanzien van relevante aangelegenheden waaronder toezicht op de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en
risico’s, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten,
en corporate governance, (ii) een dialoog voeren met de vennootschappen waarin is belegd, (iii) stemrechten en andere aan aandelen
verbonden rechten uitoefenen, (iv) samenwerken met andere aandeelhouders, (v) communiceren met relevante belanghebbenden van de
vennootschappen waarin is belegd, en (vi) feitelijke en potentiële
belangenconflicten in verband met hun betrokkenheid beheersen.

§ 2. Les gestionnaires élaborent et rendent publique une politique
d’engagement décrivant la manière dont ils intègrent l’engagement des
actionnaires dans leur stratégie d’investissement. Cette politique décrit
la manière dont ils (i) assurent le suivi des sociétés détenues sur des
questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital,
l’impact social et environnemental et la gouvernance d’entreprise, (ii)
dialoguent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et
d’autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres
actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés
détenues et (vi) gèrent les conflits d’intérêts réels ou potentiels par
rapport à leur engagement.

De beheerders maken elk jaar openbaar hoe hun betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd, met onder meer een algemene beschrijving van hun
stemgedrag, een toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het
gebruik van de diensten van volmachtadviseurs. Zij maken openbaar
hoe zij hebben gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen bezitten. Stemmingen die wegens het
onderwerp van de stemming of de grootte van het belang in de
vennootschap onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking
worden weggelaten.

Chaque année, les gestionnaires rendent publiques les informations
sur la manière dont leur politique d’engagement a été mise en oeuvre,
y compris une description générale de leur comportement de vote, une
explication des votes les plus importants et le recours à des services de
conseillers en vote. Ils rendent publique la manière dont ils ont exprimé
leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils
détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui
sont insignifiants en raison de l’objet du vote ou de la taille de la
participation dans la société.

§ 3. De in paragraaf 2 bedoelde informatie is gratis beschikbaar op de
website van de beheerder.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition
gratuitement sur le site internet du gestionnaire.

§ 4. De bepalingen van artikel 44, de ter uitvoering ervan genomen
besluiten en reglementen, alsook de overeenkomstige gedelegeerde
handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig richtlijn 2011/61/EU,
zijn ook van toepassing op betrokkenheidsactiviteiten.”.

§ 4. Les dispositions de l’article 44, des arrêtés et règlements pris
pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants
adoptés en vertu de la directive 2011/61/UE, sont également d’application en ce qui concerne les activités d’engagement.”.

Art. 18. In hetzelfde punt d. wordt een artikel 72/2 ingevoegd,
luidende:

Art. 18. Dans le même point d., il est inséré un article 72/2, rédigé
comme suit:

“Art. 72/2. § 1. De in artikel 72/1 bedoelde beheerders maken aan de
verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de instelling voor
bedrijfspensioenvoorziening waarmee zij de in artikel 101/2 van de
wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of in artikel 95, § 3,
tweede lid, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op
de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening bedoelde overeenkomst zijn aangegaan jaarlijks bekend hoe hun beleggingsstrategie en
de uitvoering daarvan in overeenstemming zijn met deze overeenkomst en bijdragen aan de middellange- tot langetermijnprestaties van
de activa van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, de
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, of de instelling voor
collectieve belegging. Die bekendmaking omvat rapportage over de

“Art. 72/2. § 1er. Les gestionnaires visés à l’article 72/1 communiquent, une fois par an, à l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou
l’institution de retraite professionnelle avec laquelle ils ont conclu les
accords visés à l’article 101/2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut
et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance ou à
l’article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle
des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur
stratégie d’investissement et sa mise en oeuvre respectent cet accord et
contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de
l’entreprise d’assurance ou de réassurance, de l’institution de retraite
professionnelle ou de l’organisme de placement collectif. Cette
communication comprend des informations sur les principaux risques
importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la
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voornaamste materiële middellange- tot langetermijnrisico’s die aan de
beleggingen zijn verbonden, de samenstelling, de omloopsnelheid en
de kosten van de portefeuille, het gebruik van volmachtadviseurs voor
betrokkenheidsactiviteiten en hun beleid inzake effectenleningen en
hoe dat in voorkomend geval wordt toegepast ten behoeve van hun
betrokkenheidsactiviteiten, met name tijdens de algemene vergadering
van de vennootschappen waarin is belegd. Die bekendmaking omvat
ook informatie over of en zo ja, hoe zij beleggingsbesluiten nemen op
basis van een beoordeling van de middellange- tot langetermijnprestaties, waaronder de niet-financiële prestaties, van de vennootschap
waarin wordt belegd, en over of en zo ja, welke belangenconflicten er
in verband met betrokkenheidsactiviteiten zijn ontstaan en hoe de
vermogensbeheerders daarmee zijn omgegaan.

composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le
recours à des conseillers en vote aux fins des activités d’engagement et
leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est
appliquée pour l’exercice de leurs activités d’engagement le cas
échéant, en particulier lors de l’assemblée générale des sociétés
détenues. Cette communication comprend également des informations
indiquant si, et dans l’affirmative, comment ils prennent des décisions
d’investissement fondées sur une évaluation des performances à
moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d’intérêts sont apparus en lien avec
les activités d’engagement et, dans l’affirmative, lesquels et comment
les gestionnaires les ont traités.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde informatie wordt openbaar gemaakt
samen met het jaarverslag bedoeld in artikel 61.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées
en même temps que le rapport annuel visé à l’article 61.

Indien de ingevolge paragraaf 1 bekendgemaakte informatie reeds
voor het publiek beschikbaar is, hoeft de beheerder de informatie niet
rechtstreeks aan de verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening te verstrekken.”.

Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er
sont déjà à la disposition du public, le gestionnaire n’est pas tenu de
fournir ces informations directement à l’entreprise d’assurance ou de
réassurance ou l’institution de retraite professionnelle.”.

Art. 19. Artikel 61, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met de
bepaling onder 7°, luidende:

Art. 19. L’article 61, § 1er, de la même loi est complété par le 7°,
rédigé comme suit:

“7° in voorkomend geval, de in artikel 72/2, § 1, bedoelde informatie.”.

“7° le cas échéant, les informations visées à l’article 72/2, § 1er.”.

Afdeling 5. — Wijzigingen van de wet van 25 april 2014 op het statuut
van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

Section 5. — Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et
au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 20. In boek II, titel II, hoofdstuk III, van de wet van
25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en
beursvennootschappen wordt een afdeling VIII ingevoegd, luidende
“Afdeling VIII – Transparantie met betrekking tot het betrokkenheidsbeleid”.

Art. 20. Dans le livre II, titre II, chapitre III, de la loi du
25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit et des sociétés de bourse, il est inséré une section VIII intitulée
“Section VIII – De la transparence en matière de politique d’engagement”.

Art. 21. In afdeling VIII van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 20,
wordt een artikel 75/1 ingevoegd, luidende:

Art. 21. Dans la section VIII de la même loi, insérée par l’article 20,
il est inséré un article 75/1, rédigé comme suit:

“Art. 75/1. § 1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan
onder:

“Art. 75/1. § 1er. Aux fins de la présente section, on entend par:

1° “institutionele beleggers”: verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die respectievelijk werkzaamheden verrichten op het gebied
van levensverzekering of levensverzekeringsverplichtingen dekken in
de zin van artikel 15, 17°, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut
van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening als bedoeld in
artikel 2, eerste lid, 1°, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het
toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening;

1° “investisseurs institutionnels”: les entreprises d’assurance ou de
réassurance qui, respectivement, exercent des activités d’assurance-vie
ou couvrent des obligations d’assurance-vie au sens de l’article 15, 17°,
de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises
d’assurance ou de réassurance ou les institutions de retraite professionnelle visées à l’article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

2° “betrokkenheidsactiviteiten”: activiteiten die met name diensten
omvatten die verband houden met beleggingen in aandelen van op een
gereglementeerde markt genoteerde vennootschappen en/of de uitoefening van rechten die uit het bezit van dergelijke aandelen voortvloeien.

2° “activités d’engagement”: des activités comprenant, notamment,
des services en lien avec les investissements dans des actions de
sociétés cotées sur un marché réglementé et/ou l’exercice de droits
découlant de la détention de ces actions.

§ 2. Kredietinstellingen die voor rekening van institutionele beleggers in op een gereglementeerde markt genoteerde aandelen beleggen,
voldoen aan de vereisten van paragraaf 3 of maken bekend waarom zij
hebben besloten een of meer van die vereisten niet ten uitvoer te leggen.

§ 2. Les établissements de crédit qui investissent dans des actions
cotées sur un marché réglementé pour le compte d’investisseurs
institutionnels respectent les exigences énoncées au paragraphe 3 ou
publient les raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne pas mettre en
œuvre une ou plusieurs de ces exigences.

§ 3. De in paragraaf 2 bedoelde kredietinstellingen ontwikkelen een
betrokkenheidsbeleid dat zij op hun website gratis openbaar maken en
waarin zij het volgende beschrijven:

§ 3. Les établissements de crédit visés au paragraphe 2 élaborent et
publient sur leur site internet une politique d’engagement, accessible
gratuitement, dans laquelle ils décrivent:

— hoe zij het betrokkenheidsbeleid van de institutionele beleggers
voor rekening van wie zij beleggen, in hun beleggingsstrategie
integreren en hoe zij feitelijke en potentiële belangenconflicten beheersen, met name in verband met het betrokkenheidsbeleid van deze
laatsten en in situaties waarin zij zelf belangrijke zakenrelaties hebben
met de vennootschappen waarin is belegd; en/of

— la manière dont ils intègrent, dans leur stratégie d’investissement,
les politiques d’engagement des investisseurs institutionnels pour le
compte desquels ils investissent et la manière dont ils gèrent leurs
conflits d’intérêts réels ou potentiels, notamment, par rapport aux
politiques d’engagement de ceux-ci et dans les cas où ils ont,
eux-mêmes, d’importantes relations commerciales avec les sociétés
détenues; et/ou

— hoe zij toezicht uitoefenen op de vennootschappen waarin is
belegd, met name ten aanzien van de strategie, de financiële en
niet-financiële prestaties en risico’s, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten en corporate governance, interageren met
de vennootschappen waarin is belegd, stemrechten en andere aan
aandelen verbonden rechten uitoefenen, samenwerken met andere
aandeelhouders, communiceren met relevante belanghebbenden van
de vennootschappen waarin is belegd, en feitelijke en potentiële
belangenconflicten in verband met hun betrokkenheid beheersen.

— la manière dont ils assurent le suivi des sociétés détenues
notamment en ce qui concerne la stratégie, les performances financières
et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l’impact
social et environnemental et la gouvernance d’entreprise, interagissent
avec les sociétés détenues, exercent les droits de vote et d’autres droits
attachés aux actions, coopèrent avec les autres actionnaires, communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et gèrent les
conflits d’intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.

Kredietinstellingen maken jaarlijks openbaar hoe hun betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd, met onder meer een algemene beschrijving van
hun stemgedrag, een toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het
gebruik van de diensten van volmachtadviseurs. In voorkomend geval

Chaque année, les établissements de crédit publient la manière dont
leur politique d’engagement a été mise en œuvre, y compris une
description générale de leur comportement de vote, une explication des
votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en
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maken zij openbaar hoe zij hebben gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen bezitten. Stemmingen die wegens het onderwerp van de stemming of de grootte van het
belang in de vennootschappen waarin is belegd onbetekenend zijn,
mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten.

vote. Ils publient, le cas échéant, la manière dont ils ont exprimé leurs
votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils détiennent des
actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l’objet du vote ou de la taille de la participation dans
les sociétés détenues.

§ 4. De bepalingen van artikel 27, § 4, van de wet van 2 augustus 2002, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen en
de overeenkomstige gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld
overeenkomstig richtlijn 2014/65/EU, zijn eveneens van toepassing op
betrokkenheidsactiviteiten die hetzij namens cliënten die institutionele
beleggers zijn, hetzij in eigen naam voor rekening van dergelijke
cliënten worden verricht door de kredietinstellingen.”.

§ 4. Les dispositions de l’article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002, des
arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes
délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE,
sont également d’application en ce qui concerne les activités d’engagement prestées par les établissements de crédit au nom de leurs clients,
investisseurs institutionnels, ou en leur propre nom mais pour le
compte de ces clients.”.

Art. 22. In dezelfde afdeling VIII, wordt een artikel 75/2 ingevoegd,
luidende:

Art. 22. Dans la même section VIII, il est inséré un article 75/2,
rédigé comme suit:

“Art. 75/2. § 1. De in artikel 75/1, § 2, bedoelde kredietinstellingen
maken aan de institutionele beleggers waarmee zij regelingen zijn
aangegaan als bedoeld in artikel 101/2, § 2, van de wet van
13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen of in artikel 95, § 3, tweede lid, van de
wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening, jaarlijks bekend hoe hun beleggingsstrategie en de uitvoering daarvan in overeenstemming zijn met deze
regelingen en bijdragen aan de middellange- tot langetermijnprestaties
van de activa van de betrokken institutionele beleggers. Die bekendmaking omvat ook rapportage over de voornaamste materiële
middellange- tot langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn
verbonden, de samenstelling, de omloopsnelheid en de aan de
omloopsnelheid van de portefeuille verbonden kosten, het gebruik van
volmachtadviseurs voor de uitoefening, in voorkomend geval, van de
betrokkenheidsactiviteiten en hun beleid inzake effectenleningen en
hoe dat in voorkomend geval wordt toegepast ten behoeve van de
betrokkenheidsactiviteiten, met name tijdens de algemene vergadering
van de vennootschappen waarin is belegd. Ten slotte bevat die
bekendmaking ook informatie over of en zo ja, hoe kredietinstellingen
beleggingsbeslissingen nemen op basis van een beoordeling van de
middellange- tot langetermijnprestaties, waaronder de niet-financiële
prestaties, van de vennootschap waarin is belegd, en over of en zo ja,
welke belangenconflicten er in verband met betrokkenheidsactiviteiten
zijn ontstaan en hoe daarmee is omgegaan.

“Art. 75/2. § 1er. Les établissements de crédit visés à l’article 75/1,
§ 2, communiquent, une fois par an, aux investisseurs institutionnels
avec lesquels ils ont conclu les accords visés à l’article 101/2, § 2, de la
loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises
d’assurance ou de réassurance ou à l’article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du
27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d’investissement et sa mise en
œuvre respectent ces accords et contribuent aux performances à moyen
et long terme des actifs des investisseurs institutionnels concernés.
Cette communication comprend également des informations sur les
principaux risques importants à moyen et long terme liés aux
investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation
du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins de
l’exercice, le cas échéant, des activités d’engagement et leur politique en
matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour
l’exercice des activités d’engagement le cas échéant, en particulier lors
de l’assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication
comprend enfin également des informations indiquant si, et dans
l’affirmative, comment les établissements de crédit prennent des
décisions d’investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les
performances non financières, et si des conflits d’intérêts sont apparus
en lien avec les activités d’engagement et, dans l’affirmative, lesquels et
comment ils ont été traités.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde informatie wordt samen met de
periodieke mededelingen als bedoeld in artikel 27ter, § 7, van de wet
van 2 augustus 2002 openbaar gemaakt.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées
en même temps que les communications périodiques visées à
l’article 27ter, § 7, de la loi du 2 août 2002.

Indien de ingevolge paragraaf 1 bekendgemaakte informatie reeds
voor het publiek beschikbaar is, hoeft de kredietinstelling die informatie niet rechtstreeks aan de institutionele belegger te verstrekken.”.

Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er
sont déjà à la disposition du public, l’établissement de crédit n’est pas
tenu de fournir ces informations directement à l’investisseur institutionnel.”.

Art. 23. In boek XII, titel II, hoofdstuk II, afdeling III, van dezelfde
wet wordt een onderafdeling VIII ingevoegd, luidende “OnderafdelingVIII – Transparantie met betrekking tot het betrokkenheidsbeleid”.

Art. 23. Dans le livre XII, titre II, chapitre II, section III, de la même
loi, il est inséré une sous-section VIII intitulée “Sous-section VIII – De la
transparence en matière de politique d’engagement”.

Art. 24. In onderafdeling VIII, ingevoegd bij artikel 23, wordt een
artikel 538/1 ingevoegd, luidende:

Art. 24. Dans la sous-section VIII insérée par l’article 23, il est inséré
un article 538/1, rédigé comme suit:

“Art. 538/1. De artikelen 75/1 en 75/2 zijn van toepassing op
beursvennootschappen die voor rekening van institutionele beleggers
als bedoeld in artikel 75/1, § 1, in aandelen van op een gereglementeerde markt genoteerde vennootschappen beleggen.”.

“Art. 538/1. Les articles 75/1 et 75/2 sont applicables aux sociétés de
bourse qui investissent dans des actions de sociétés cotées sur un
marché réglementé pour le compte d’investisseurs institutionnels visés
à l’article 75/1, § 1er.”.

Afdeling 6. — Wijzigingen van de wet van 13 maart 2016 op het statuut
van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

Section 6. — Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et
au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance

Art. 25. In boek II, titel II, hoofdstuk III, van de wet van
13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen wordt een afdeling IX ingevoegd, luidende “Afdeling IX – Transparantie met betrekking tot het betrokkenheidsbeleid”.

Art. 25. Dans le livre II, titre II, chapitre III, de la loi du
13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, il est inséré une section IX intitulée “Section IX
– De la transparence en matière de politique d’engagement”.

Art. 26. In afdeling IX, ingevoegd bij artikel 25, wordt een artikel 101/1
ingevoegd, luidende:

Art. 26. Dans la section IX, insérée par l’article 25, il est inséré un
article 101/1 rédigé comme suit:

“Art. 101/1. § 1. Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen
die respectievelijk werkzaamheden verrichten op het gebied van
levensverzekering of levensverzekeringsverplichtingen dekken, in het
kader waarvan zij rechtstreeks of via een vermogensbeheerder beleggen in aandelen die op een gereglementeerde markt worden verhandeld in de zin van artikel 3, 7°, van de wet van 21 november 2017 over
de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en
houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU voldoen aan de vereisten van paragraaf 2 of maken een duidelijke en gemotiveerde toelichting openbaar over de redenen waarom zij ervoor hebben gekozen niet
aan een of meer van die vereisten te voldoen.

“Art. 101/1. § 1er. Les entreprises d’assurance ou de réassurance qui
exercent, respectivement, des activités d’assurance-vie ou couvrent des
obligations d’assurance-vie, dans le cadre desquelles elles investissent,
directement ou via un gestionnaire d’actifs, dans des actions négociées
sur un marché réglementé au sens de l’article 3, 7°, de la loi du
21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers, et portant transposition de la Directive 2014/65/UE
respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique
une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi
de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.
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§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde verzekerings- of herverzekeringsondernemingen ontwikkelen een betrokkenheidsbeleid dat zij op hun
website gratis openbaar maken en waarin zij beschrijven (i) hoe zij
toezicht uitoefenen op de vennootschappen waarin is belegd, ten
aanzien van aangelegenheden zoals de strategie, de financiële en
niet-financiële prestaties en risico’s, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten en corporate governance, (ii) hoe zij
interageren met de vennootschappen waarin is belegd, (iii) stemrechten
en andere aan aandelen verbonden rechten uitoefenen, (iv) samenwerken met andere aandeelhouders, (v) communiceren met relevante
belanghebbenden van die vennootschappen, en (vi) feitelijke en
potentiële belangenconflicten in verband met hun betrokkenheid ten
aanzien van die vennootschappen beheersen, met name in situaties
waarin zij belangrijke zakenrelaties hebben met die vennootschappen.

§ 2. Les entreprises d’assurance ou de réassurance visées au
paragraphe 1er élaborent et publient sur leur site internet une politique
d’engagement, accessible gratuitement, décrivant (i) la manière dont
elles assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions telles que
la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le
risque, la structure du capital, l’impact social et environnemental et la
gouvernance d’entreprise, (ii) la manière dont elles interagissent avec
les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d’autres droits
attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v)
communiquent avec les acteurs pertinents de ces sociétés et (vi) la
manière dont elles gèrent les conflits d’intérêts réels ou potentiels par
rapport à leur engagement à l’égard de ces sociétés, notamment dans
les cas où elles ont d’importantes relations commerciales avec ces
sociétés.

Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen maken jaarlijks
openbaar hoe hun betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd, met onder meer
een algemene beschrijving van hun stemgedrag, een toelichting bij de
belangrijkste stemmingen en het gebruik van de diensten van volmachtadviseurs. Zij maken ook openbaar hoe zij hebben gestemd op de
algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen
bezitten. Stemmingen die wegens het onderwerp van de stemming of
de grootte van het belang in de vennootschappen waarin belegd is,
onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten.

Chaque année, les entreprises d’assurance ou de réassurance publient
la manière dont leur politique d’engagement a été mise en œuvre, y
compris une description générale de leur comportement de vote, une
explication des votes les plus importants et le recours à des services de
conseillers en vote. Elles publient également la manière dont elles ont
exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont
elles détiennent des actions. Cette communication peut exclure les
votes qui sont insignifiants en raison de l’objet du vote ou de la taille de
la participation dans les sociétés qu’elles détiennent.

Wanneer een beleggingsonderneming, een kredietinstelling, een
beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, een
beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of een
beleggingsvennootschap het betrokkenheidsbeleid, met inbegrip van
stemmingen, voor rekening van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming uitvoert, verwijst laatstgenoemde naar de plaats waar de
beleggingsonderneming, de kredietinstelling, de beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, de beheervennootschap
van instellingen voor collectieve belegging of de beleggingsvennootschap de steminformatie voor het publiek beschikbaar heeft gemaakt.

Lorsqu’une entreprise d’investissement, un établissement de crédit,
un gestionnaire d’organismes de placement collectif alternatifs, une
société de gestion d’organismes de placement collectif ou une société
d’investissement met en œuvre la politique d’engagement, y compris
en matière de vote, pour le compte de l’entreprise d’assurances ou de
réassurance, cette dernière indique l’endroit où l’entreprise d’investissement, l’établissement de crédit, le gestionnaire d’organismes de
placement collectif alternatifs, la société de gestion d’organismes de
placement collectif ou la société d’investissement a publié les informations sur le vote.

§ 3. De bepalingen van artikel 283, §§ 8 tot 10, van de Wet
Verzekeringen, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen en de overeenkomstige gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig richtlijn 2016/97, zijn ook van toepassing op
betrokkenheidsactiviteiten.”.

§ 3. Les dispositions de l’article 283, §§ 8 à 10, de la Loi assurances,
des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes
délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2016/97, sont
également d’application aux activités d’engagement.”.

Art. 27. In dezelfde afdeling IX wordt een artikel 101/2 ingevoegd,
luidende:

Art. 27. Dans la même section IX, il est inséré un article 101/2 rédigé
comme suit:

“Art. 101/2. § 1. De in artikel 101/1 bedoelde verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen maken op hun website openbaar hoe
de voornaamste elementen van hun beleggingsstrategie zijn afgestemd
op het profiel en de looptijd van hun verplichtingen, in het bijzonder
hun langetermijnverplichtingen, en hoe zij bijdragen aan de middellangetot langetermijnprestaties van hun activa.

“Art. 101/2. § 1er. Les entreprises d’assurance ou de réassurance
visées à l’article 101/1 publient sur leur site internet la manière dont les
principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont
compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements, en
particulier de leurs engagements à long terme, et la manière dont elles
contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.

§ 2. Wanneer een beleggingsonderneming, een kredietinstelling, een
beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, een
beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of een
beleggingsvennootschap voor rekening van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming belegt, maakt de verzekerings- of herverzekeringsonderneming op het internet de volgende informatie betreffende haar regeling met hen openbaar:

§ 2. Lorsqu’une entreprise d’investissement, un établissement de
crédit, un gestionnaire d’organismes de placement collectif alternatifs,
une société de gestion d’organismes de placement collectif ou une
société d’investissement investit pour le compte d’une entreprise
d’assurance ou de réassurance, l’entreprise d’assurance ou de réassurance publie sur internet les informations suivantes concernant son
accord avec ceux-ci:

1° hoe die regeling hen ertoe aanzet hun beleggingsstrategie en
-beslissingen in overeenstemming te brengen met het profiel en de
looptijd van de verplichtingen, in het bijzonder de langetermijnverplichtingen, van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming;

1° la manière dont cet accord les incite à aligner leur stratégie et leurs
décisions d’investissement sur le profil et la durée des engagements de
l’entreprise d’assurance ou de réassurance, notamment des engagements à long terme;

2° hoe die regeling hen ertoe aanzet beleggingsbeslissingen te nemen
op basis van beoordelingen van de financiële en niet-financiële
prestaties op middellange tot lange termijn van de vennootschap
waarin is belegd, en in voorkomend geval aanzet tot betrokkenheid bij
vennootschappen waarin is belegd teneinde hun prestaties op middellange tot lange termijn te verbeteren;

2° la manière dont cet accord les incite à prendre des décisions
d’investissement fondées sur des évaluations des performances à
moyen et à long terme, financières et non financières, de la société
détenue et, le cas échéant, à s’engager à l’égard des sociétés détenues
afin d’améliorer leurs performances à moyen et à long terme;

3° hoe de methode en de tijdshorizon die voor de evaluatie van hun
prestaties worden gebruikt en de vergoeding voor de vermogensbeheerdiensten overeenstemmen met het profiel en de looptijd van de
verplichtingen, in het bijzonder de langetermijnverplichtingen, van de
verzekerings- of herverzekeringsonderneming, en de absolute langetermijnprestaties in aanmerking nemen;

3° la manière dont la méthode et l’horizon temporel de l’évaluation
de leurs performances et la rémunération des services de gestion
d’actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements
de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, notamment des engagements à long terme, et tiennent compte des performances absolues à
long terme;

4° hoe de verzekerings- of herverzekeringsonderneming toezicht
uitoefent op de aan de omloopsnelheid van de portefeuille verbonden
kosten die zij maken, hoe de beoogde omloopsnelheid van de
portefeuille wordt vastgesteld en hoe daar toezicht op wordt uitgeoefend;

4° la
contrôle
manière
contrôle

5° de looptijd van de regelingen met hen.
Wanneer die regelingen een of meer van de elementen bedoeld in de
punten 1° tot 5° niet bevatten, maakt de verzekerings- of herverzekeringsonderneming de redenen daarvoor bekend.

manière dont l’entreprise d’assurance ou de réassurance
les coûts de rotation du portefeuille qu’ils encourent et la
dont l’entreprise d’assurance ou de réassurance définit et
la rotation ou le taux de rotation d’un portefeuille cible;

5° la durée des accords conclus avec eux.
Lorsque ces accords ne contiennent pas un ou plusieurs des éléments
repris sous les points 1° à 5°, l’entreprise d’assurance ou de réassurance
en publie les raisons.
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De verzekerings- of herverzekeringsonderneming kan de in dit
artikel bedoelde informatie opnemen in het in artikel 95 bedoelde
verslag.

L’entreprise d’assurance ou de réassurance peut faire figurer les
informations visées dans le présent article dans le rapport visé à
l’article 95.

§ 3. De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde informatie is gratis
beschikbaar op de website van de verzekeringsonderneming en wordt
jaarlijks geactualiseerd tenzij er geen materiële wijziging is.”.

§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont mises à
disposition gratuitement sur le site internet de l’entreprise d’assurance
et sont mises à jour annuellement, à moins qu’aucune modification
importante ne soit intervenue.”.

Afdeling 7. — Wijzigingen van de wet van 25 oktober 2016 betreffende
de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het
statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Section 7. — Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès
à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et
au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement

Art. 28. In de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht
op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
wordt een artikel 44/1 ingevoegd, luidende:

Art. 28. Dans la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de
prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des
sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, il est
inséré un article 44/1, rédigé comme suit:

“Art. 44/1. § 1. De vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies die, namens verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, beleggen
in aandelen van vennootschappen die op een gereglementeerde markt
zijn genoteerd, voldoen aan de in paragraaf 2 uiteengezette vereisten, of
maken een duidelijke en gemotiveerde toelichting openbaar over de
redenen waarom zij ervoor hebben gekozen niet aan een of meer van
die vereisten te voldoen.

“Art. 44/1. § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil
en investissement qui investissent dans des actions de sociétés cotées
sur un marché réglementé au nom d’entreprises d’assurance ou de
réassurance ou d’institutions de retraite professionnelle respectent les
exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle elles ont choisi de ne pas
respecter une ou plusieurs de ces exigences.

§ 2. De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies ontwikkelen een betrokkenheidsbeleid waarin wordt beschreven
hoe zij aandeelhoudersbetrokkenheid in hun beleggingsstrategie integreren, en maken dat beleid openbaar. In dat beleid wordt beschreven
hoe zij (i) toezicht uitoefenen op de vennootschappen waarin is belegd,
ten aanzien van relevante aangelegenheden waaronder toezicht op de
strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en risico’s, de
kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten, en corporate governance, (ii) een dialoog voeren met de vennootschappen
waarin is belegd, (iii) stemrechten en andere aan aandelen verbonden
rechten uitoefenen, (iv) samenwerken met andere aandeelhouders, (v)
communiceren met relevante belanghebbenden van de vennootschappen waarin is belegd, en (vi) feitelijke en potentiële belangenconflicten
in verband met hun betrokkenheid beheersen.

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement élaborent et rendent publique une politique d’engagement décrivant la manière dont elles intègrent l’engagement des
actionnaires dans leur stratégie d’investissement. Cette politique décrit
la manière dont elles (i) assurent le suivi des sociétés détenues sur des
questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital,
l’impact social et environnemental et la gouvernance d’entreprise, (ii)
dialoguent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et
d’autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres
actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés
détenues et (vi) gèrent les conflits d’intérêts réels ou potentiels par
rapport à leur engagement.

De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
maken elk jaar openbaar hoe hun betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd,
met onder meer een algemene beschrijving van stemgedrag, een
toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het gebruik van de
diensten van volmachtadviseurs. Zij maken openbaar hoe zij hebben
gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen bezitten. Stemmingen die wegens het onderwerp van
de stemming of de grootte van het belang in de vennootschap
onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten.

Chaque année, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement rendent publiques les informations sur la manière dont
leur politique d’engagement a été mise en oeuvre, y compris une
description générale de leur comportement de vote, une explication des
votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en
vote. Elles rendent publique la manière dont elles ont exprimé leurs
votes lors des assemblées générales des sociétés dont elles détiennent
des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont
insignifiants en raison de l’objet du vote ou de la taille de la
participation dans la société.

§ 3. De in paragraaf 2 bedoelde informatie is gratis beschikbaar op de
website van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition
gratuitement sur le site internet de la société de gestion de portefeuille
et de conseil en investissement.

§ 4. De bepalingen van artikel 27, § 4, van de wet van 2 augustus 2002, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen,
alsook de overeenkomstige gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig richtlijn 2014/65/EU, zijn ook van toepassing op
betrokkenheidsactiviteiten.”.

§ 4. Les dispositions de l’article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002, des
arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes
délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE,
sont également d’application en ce qui concerne les activités d’engagement.”.

Art. 29. In dezelfde wet wordt een artikel 44/2 ingevoegd, luidende:

Art. 29. Dans la même loi, il est inséré un article 44/2, rédigé comme
suit:

“Art. 44/2. § 1. De in artikel 44/1 bedoelde vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies maken aan de verzekerings- of
herverzekeringsonderneming of de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening waarmee zij de in artikel 101/2 van de wet van
13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen of in artikel 95, § 3, tweede lid, van de
wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening bedoelde overeenkomsten zijn aangegaan
jaarlijks bekend hoe hun beleggingsstrategie en de uitvoering daarvan
in overeenstemming zijn met deze overeenkomst en bijdragen aan de
middellange- tot langetermijnprestaties van de activa van de
verzekerings- of herverzekeringsonderneming, de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of de instelling voor collectieve belegging. Die
bekendmaking omvat rapportage over de voornaamste materiële
middellange- tot langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn
verbonden, de samenstelling, de omloopsnelheid en de aan de
omloopsnelheid van de portefeuille verbonden kosten, het gebruik van
volmachtadviseurs voor betrokkenheidsactiviteiten en hun beleid inzake
effectenleningen en hoe dat in voorkomend geval wordt toegepast ten
behoeve van hun betrokkenheidsactiviteiten, met name tijdens de
algemene vergadering van de vennootschappen waarin is belegd. Die
bekendmaking omvat ook informatie over of en zo ja, hoe zij

“Art. 44/2. § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil
en investissement visées à l’article 44/1 communiquent, une fois par
an, à l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou l’institution de
retraite professionnelle avec laquelle elles ont conclu les accords visés à
l’article 101/2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle
des entreprises d’assurance ou de réassurance ou à l’article 95, § 3,
alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions
de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d’investissement et sa mise en oeuvre respectent cet accord et contribuent aux
performances à moyen et long terme des actifs de l’entreprise
d’assurance ou de réassurance, de l’institution de retraite professionnelle ou de l’organisme de placement collectif. Cette communication
comprend des informations sur les principaux risques importants à
moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la
rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des
conseillers en vote aux fins des activités d’engagement et leur politique
en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée
pour l’exercice de leurs activités d’engagement le cas échéant, en
particulier lors de l’assemblée générale des sociétés détenues. Cette
communication comprend également des informations indiquant si, et
dans l’affirmative, comment elles prennent des décisions d’investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long
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beleggingsbeslissingen nemen op basis van een beoordeling van de
middellange- tot langetermijnprestaties, waaronder de niet-financiële
prestaties, van de vennootschap waarin is belegd, en over of en zo ja,
welke belangenconflicten er in verband met betrokkenheidsactiviteiten
zijn ontstaan en hoe de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies daarmee zijn omgegaan.

terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d’intérêts sont apparus en lien avec les activités
d’engagement et, dans l’affirmative, lesquels et comment les sociétés de
gestion de portefeuille et de conseil en investissement les ont traités.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde informatie moet openbaar worden
gemaakt samen met de in artikel 27ter, § 7, van de wet van 2 augustus 2002 bedoelde periodieke mededelingen.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées
en même temps que les communications périodiques visées à
l’article 27ter, § 7, de la loi du 2 août 2002.

Indien de ingevolge paragraaf 1 bekendgemaakte informatie reeds
voor het publiek beschikbaar is, hoeft de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies de informatie niet rechtstreeks aan de
verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de instelling voor
bedrijfspensioenvoorziening te verstrekken.”.

Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er
sont déjà à la disposition du public, la société de gestion de portefeuille
et de conseil en investissement n’est pas tenue de fournir ces
informations directement à l’entreprise d’assurance ou de réassurance
ou l’institution de retraite professionnelle.”.

Afdeling 8. — Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen

Section 8. — Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 30. In artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 30. À l’article 3:6 du Code des sociétés et des associations, les
modifications suivantes sont apportées:

1° in paragraaf 1, 7°, eerste lid, worden de woorden “7:97, § 4, laatste
lid” vervangen door de woorden “7:97, § 4/1, vierde lid”;

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, les mots “7:97, § 4, dernier
alinéa” sont remplacés par les mots “7:97, § 4/1, alinéa 4”;

2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

“§ 3. Voor genoteerde vennootschappen bevat de verklaring inzake
deugdelijk bestuur als bedoeld in paragraaf 2 eveneens het remuneratieverslag, dat er een specifiek onderdeel van vormt.

“§ 3. Pour les sociétés cotées, la déclaration de gouvernement
d’entreprise visée au paragraphe 2 comprend également le rapport de
rémunération, qui en constitue une section spécifique.

Het remuneratieverslag wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze
opgesteld. Het geeft een uitgebreid en volledig overzicht van de
remuneratie, met inbegrip van alle voordelen in eender welke vorm,
die tijdens het door het jaarverslag behandelde boekjaar, overeenkomstig het remuneratiebeleid zoals bedoeld in artikel 7:89/1, werd
toegekend of verschuldigd is aan de bestuurders, de leden van de
directieraad en van de raad van toezicht, de andere personen belast met
de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur, met inbegrip
van nieuw aangeworven of voormalige bestuurders.

Le rapport de rémunération est rédigé de manière claire et compréhensible. Il fournit une vue d’ensemble complète de la rémunération, y
compris tous les avantages, quelle que soit leur forme, octroyés ou dus
au cours de l’exercice social faisant l’objet du rapport de gestion à
chacun des administrateurs, des membres du conseil de direction et du
conseil de surveillance, des autres dirigeants et des délégués à la
gestion journalière de la société, en ce compris les dirigeants nouvellement recrutés et les anciens dirigeants, conformément à la politique de
rémunération visée à l’article 7:89/1.

Het remuneratieverslag bevat de volgende informatie over de
bestuurders, de leden van de directieraad en van de raad van toezicht,
de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het
dagelijks bestuur:

Le rapport de rémunération contient les informations suivantes en ce
qui concerne chacun des administrateurs, des membres du conseil de
direction et du conseil de surveillance, des autres dirigeants et des
délégués à la gestion journalière:

1° a) het totale bedrag aan remuneratie, uitgesplitst naar onderdeel,
uitgekeerd door de vennootschap of door een andere onderneming die
deel uitmaakt van dezelfde groep. Deze informatie wordt verstrekt met
een uitsplitsing tussen:

1° a) la rémunération totale ventilée par composante, versée par la
société ou par une entreprise appartenant au même groupe. Cette
information sera ventilée comme suit:

— de basisvergoeding;

— la rémunération de base;

— de variabele remuneratie: alle bijkomende remuneratie gekoppeld
aan prestatiecriteria met aanduiding van de vorm waarin deze
variabele remuneratie werd betaald;

— la rémunération variable: toute rémunération additionnelle liée
aux critères de prestation avec indication des modalités de paiement de
cette rémunération variable;

— pensioen: de gedurende het door het jaarverslag behandelde
boekjaar betaalde bedragen of kosten van de verleende diensten, naar
gelang van het type pensioenplan, met een verklaring van de toepasselijke pensioenregeling;

— pension: les montants versés pendant l’exercice social faisant
l’objet du rapport de gestion ou les coûts relatifs aux services fournis au
cours de l’exercice social faisant l’objet du rapport de gestion, en
fonction du type de plan de pension, avec une explication des plans de
pension applicables;

— de overige componenten van de remuneratie, zoals de kosten of
waarde van verzekeringen en andere voordelen in natura, met een
toelichting van de bijzonderheden van de belangrijkste onderdelen;

— les autres composantes de la rémunération, telles que les coûts ou
la valeur d’assurances et d’autres avantages en nature, avec une
explication des caractéristiques des principales composantes;

b) het relatieve aandeel van vaste en variabele remuneratie; en
c) een toelichting van hoe het totale bedrag aan remuneratie strookt
met het vastgestelde remuneratiebeleid, en met name hoe het bijdraagt
aan de langetermijnprestaties van de vennootschap;
d) informatie over hoe de prestatiecriteria zijn toegepast;

b) la proportion relative correspondante de la rémunération fixe et
variable; et
c) une explication de la manière dont la rémunération totale respecte
la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle
contribue aux performances à long terme de la société;
d) des informations sur la manière dont les critères de performance
ont été appliqués;

2° het aantal aandelen, aandelenopties of andere rechten om
aandelen te verwerven, aangeboden, toegekend, uitgeoefend of vervallen in de loop van het door het jaarverslag behandelde boekjaar, de
voornaamste kenmerken ervan alsmede de belangrijkste voorwaarden
voor de uitoefening ervan, met inbegrip van de prijs en datum van
uitoefening en eventuele verandering daarvan;

2° le nombre d’actions, d’options sur actions ou de tous autres droits
d’acquérir des actions proposés, accordés, exercés ou venus à échéance
au cours de l’exercice social faisant l’objet du rapport de gestion, ainsi
que leurs caractéristiques clés et leurs principales conditions d’exercice,
y compris le prix et la date d’exercice et toute modification de ces
conditions;

3° in geval van vertrek, de verantwoording en het besluit door de
raad van bestuur of de raad van toezicht, op voorstel van het
remuneratiecomité, of de betrokkenen in aanmerking komen voor de
vertrekvergoeding, en de berekeningsbasis hiervoor;

3° en cas de départ, la justification et la décision du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance, sur proposition du
comité de rémunération, relatives à la question de savoir si la personne
concernée entre en ligne de compte pour l’indemnité de départ, et la
base de calcul de cette indemnité;

4° in voorkomend geval, informatie over het gebruik van de
mogelijkheid om variabele remuneratie terug te vorderen;

4° le cas échéant, des informations sur l’utilisation de la possibilité de
demander la restitution d’une rémunération variable;
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5° informatie over eventuele afwijkingen van de procedure voor de
uitvoering van het remuneratiebeleid en over eventuele afwijkingen
zoals bedoeld in artikel 7:89/1, § 5, met een toelichting van de aard van
de uitzonderlijke omstandigheden en met vermelding van de specifieke
onderdelen waarvan wordt afgeweken.

5° des informations sur tout écart par rapport à la procédure de mise
en œuvre de la politique de rémunération et sur toute dérogation
appliquée conformément à l’article 7:89/1, § 5, y compris l’explication
de la nature des circonstances exceptionnelles et l’indication des
éléments spécifiques auxquels il est dérogé.

In verband met de bestuurders, de leden van de directieraad en van
de raad van toezicht, alsook de personen belast met het dagelijks
bestuur wordt die informatie op individuele basis verstrekt. In verband
met de andere personen belast met de leiding wordt de informatie als
bedoeld in het derde lid, 1°, 4° en 5°, als één geheel verstrekt, terwijl de
informatie als bedoeld in het derde lid, 2° en 3°, op individuele basis
wordt verstrekt.

En ce qui concerne les administrateurs, les membres du conseil de
direction et du conseil de surveillance et les délégués à la gestion
journalière, ces informations sont fournies sur une base individuelle. En
ce qui concerne les autres dirigeants, les informations visées à l’alinéa 3,
1°, 4° et 5°, sont fournies de façon globale et les informations visées à
l’alinéa 3, 2° et 3°, sont fournies sur une base individuelle.

Het remuneratieverslag beschrijft ook de jaarlijkse verandering in de
remuneratie, de jaarlijkse verandering in de ontwikkeling van de
prestaties van de vennootschap en de jaarlijkse verandering in de
gemiddelde remuneratie, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, van
andere werknemers van de vennootschap dan de bestuurders, de leden
van de directieraad en de raad van toezicht, de andere personen belast
met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur over
minstens vijf boekjaren en gezamenlijk gepresenteerd op een wijze die
een vergelijking mogelijk maakt.

Le rapport de rémunération décrit également l’évolution annuelle de
la rémunération, des performances de la société et de la rémunération
moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société
autres que les les administrateurs, les membres du conseil de direction
et du conseil de surveillance, les autres dirigeants et les délégués à la
gestion journalière au cours des cinq exercices les plus récents au
moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.

Het remuneratieverslag vermeldt tevens de ratio tussen de hoogste
remuneratie van de managementleden als bedoeld in het derde lid, en
de laagste verloning (in voltijds equivalent) van de werknemers als
bedoeld in het vierde lid.

Le rapport de rémunération fournit également le ratio entre la
rémunération la plus haute parmi les membres du management visés à
l’alinéa 3 et la rémunération la plus basse, exprimée sur une base
équivalent temps plein, parmi les salariés visés à l’alinéa 4.

Deze paragraaf doet geen afbreuk aan de artikelen 7:91 en 7:92 en aan
de wettelijke bepalingen voorzien in bijzondere wetten.

Le présent paragraphe s’applique sans préjudice des articles 7:91 et
7:92 et des dispositions légales prévues par des lois particulières.

Voor de toepassing van dit wetboek wordt met “andere personen
belast met de leiding” verwezen naar de leden van elk comité waar de
algemene leiding van de vennootschap wordt besproken, en dat wordt
georganiseerd buiten de regeling van artikel 7:104.”;

Pour l’application du présent code, l’on entend par “autres dirigeants” les membres de tout comité où se discute la direction générale
de la société, organisé en dehors du régime de l’article 7:104.”;

3° er wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende:

3° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

“§ 3/1. Genoteerde vennootschappen maken geen melding in hun
remuneratieverslag van bijzondere categorieën van persoonsgegevens
van individuele natuurlijke personen als bedoeld in artikel 9, lid 1, van
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn
95/46/EG of van persoonsgegevens die verwijzen naar de gezinssituatie van individuele natuurlijke personen.

“§ 3/1. Les sociétés cotées n’incluent pas, dans le rapport sur la
rémunération, des catégories particulières de données à caractère
personnel de personnes physiques à titre individuel au sens de
l’article 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE, ou des données à caractère personnel qui se
rapportent à la situation familiale de personnes physiques à titre individuel.

Vennootschappen verwerken de in het remuneratieverslag opgenomen persoonsgegevens van natuurlijke personen krachtens dit artikel teneinde de transparantie van de vennootschappen met betrekking
tot de remuneratie van de bestuurders, de leden van de directieraad en
van de raad van toezicht, de andere personen belast met de leiding en
de personen belast met het dagelijks bestuur te vergroten zodat zij meer
verantwoording afleggen en aandeelhouders beter toezicht kunnen
uitoefenen over hun remuneratie.

Les sociétés traitent les données à caractère personnel de personnes
physiques contenues dans le rapport sur la rémunération en vertu du
présent article aux fins du renforcement de la transparence de la société
en ce qui concerne la rémunération des administrateurs, des membres
du conseil de direction et du conseil de surveillance, des autres
dirigeants et des délégués à la gestion journalière, en vue de renforcer
la responsabilité de ceux-ci et le droit de regard des actionnaires sur
leur rémunération.

Onverminderd een eventuele langere, in specifieke wettelijke bepalingen vastgestelde termijn stellen vennootschappen de persoonsgegevens van natuurlijke personen die ingevolge dit artikel in het remuneratieverslag zijn opgenomen, niet langer dan tien jaar na de publicatie
van het remuneratieverslag voor het publiek beschikbaar.”.

Sans préjudice de toute période plus longue fixée par des dispositions légales spécifiques, les sociétés ne mettent plus à la disposition du
public les données à caractère personnel des personnes physiques
contenues dans le rapport sur la rémunération conformément au
présent article, après dix ans à compter de la publication du rapport sur
la rémunération.”.

Art. 31. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 7:89/1 ingevoegd,
luidende:

Art. 31. Dans le même Code, il est inséré un article 7:89/1, rédigé
comme suit:

“Art. 7:89/1. § 1. De genoteerde vennootschappen stellen een
remuneratiebeleid vast met betrekking tot de bestuurders, de andere
personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks
bestuur.

“Art. 7:89/1. § 1er. Les sociétés cotées établissent une politique de
rémunération en ce qui concerne les administrateurs, les autres
dirigeants et les délégués à la gestion journalière.

§ 2. Het remuneratiebeleid draagt bij aan de bedrijfsstrategie, de
langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de vennootschap en
verduidelijkt hoe zij bijdraagt tot deze doelstellingen. Het beleid is
duidelijk en begrijpelijk en omvat de volgende elementen:

§ 2. La politique de rémunération contribue à la stratégie commerciale de la société, aux intérêts et à la pérennité à long terme de
l’entreprise, et elle précise la manière dont elle contribue à ces objectifs.
Elle est présentée de manière claire et compréhensible et contient les
éléments suivants:

1° een beschrijving van de verschillende onderdelen van de vaste en
variabele remuneratie, met inbegrip van bonussen en andere voordelen
in eender welke vorm die aan de bestuurders, de andere personen
belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur
kunnen worden toegekend, met vermelding van het relatieve aandeel
daarvan;

1° elle décrit les différentes composantes de la rémunération fixe et
variable, y compris tous les bonus et autres avantages, quelle que soit
leur forme, qui peuvent être accordés aux administrateurs, aux autres
dirigeants et aux délégués à la gestion journalière et en précise
l’importance respective;

2° een toelichting van hoe rekening is gehouden met de loon- en
arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de vennootschap bij de
vaststelling van het remuneratiebeleid;

2° elle décrit la manière dont les conditions de rémunération et
d’emploi des salariés de la société ont été prises en compte lors de
l’établissement de la politique de rémunération;
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3° indien de vennootschap variabele remuneratie toekent, duidelijke,
begrijpelijke en gevarieerde criteria voor de toekenning van de
variabele remuneratie. Het bevat met name:

3° lorsque la société octroie une rémunération variable, la politique
de rémunération établit des critères clairs, détaillés et variés pour
l’attribution de la rémunération variable. Elle contient notamment:

a) de financiële en niet-financiële prestatiecriteria, waaronder in
voorkomend geval criteria inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen;

a) les critères de performances financière et non financière, y compris,
le cas échéant, des critères relatifs à la responsabilité sociale des
entreprises;

b) een toelichting over de wijze waarop deze criteria bijdragen tot de
bedrijfsstrategie, de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de
vennootschap;

b) une explication de la manière dont ces éléments contribuent à la
stratégie commerciale de la société, aux intérêts et à la pérennité à long
terme de la société;

c) de te gebruiken methoden om te bepalen in hoeverre aan de
prestatiecriteria is voldaan;

c) les méthodes à appliquer pour déterminer dans quelle mesure il a
été satisfait aux critères de performance;

d) informatie over eventuele uitstelperioden en over de mogelijkheid
voor de vennootschap om variabele remuneratie terug te vorderen;

d) des informations sur les périodes de report éventuelles et sur la
possibilité pour la société de demander la restitution d’une rémunération variable;

4° wanneer de vennootschap op aandelen gebaseerde remuneratie
toekent, de wachtperioden en, indien van toepassing, het aanhouden
van onvoorwaardelijk geworden aandelen en hoe de op aandelen
gebaseerde remuneratie bijdraagt tot de bedrijfsstrategie, de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de vennootschap;

4° lorsque la société octroie une rémunération en actions, la politique
de rémunération précise les périodes d’acquisition et, le cas échéant, de
conservation des actions applicable après l’acquisition et explique la
manière dont la rémunération en actions contribue à la stratégie
commerciale de la société, aux intérêts et à la pérennité à long terme de
l’entreprise;

5° een omschrijving van de looptijd van de contracten of regelingen
met de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de
personen belast met het dagelijks bestuur en de toepasselijke opzegtermijnen, de voornaamste kenmerken van aanvullende pensioenregelingen en vervroegde uittredingsregelingen, de voorwaarden voor beëindiging alsmede de vertrekvergoedingen;

5° elle énonce la durée des contrats ou des accords avec les
administrateurs, les autres dirigeants et les délégués à la gestion
journalière et les périodes de préavis applicables, les caractéristiques
principales des régimes de retraite complémentaire ou de retraite
anticipée, ainsi que les conditions de résiliation et les indemnités de
départ;

6° een omschrijving van het besluitvormingsproces dat, overeenkomstig artikel 7:100, § 5, 1°, of artikel 7:120, § 5, 1°, voor de vaststelling,
herziening en uitvoering ervan wordt gevolgd, met inbegrip van
maatregelen om belangenconflicten te voorkomen of te beheersen en,
indien van toepassing, de rol van het remuneratiecomité of andere
bevoegde comités;

6° elle explique le processus de décision suivi, conformément à
l’article 7:100, § 5, 1°, ou à l’article 7:120, § 5, 1°, pour sa détermination,
sa révision et sa mise en oeuvre, y compris les mesures pour éviter ou
gérer les conflits d’intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de
rémunération ou d’autres comités concernés;

7° wanneer het remuneratiebeleid wordt herzien, een beschrijving en
een toelichting van de belangrijke veranderingen die zich hebben
voorgedaan en hoe rekening is gehouden met de stemmingen en de
standpunten van de aandeelhouders over het remuneratiebeleid en de
remuneratieverslagen sinds de meest recente stemming over het
remuneratiebeleid op de algemene vergadering van de aandeelhouders.

7° en cas de révision de la politique de rémunération, la description
et l’explication de toutes les modifications significatives et l’indication
de la manière dont les votes et les avis des actionnaires sur la politique
de rémunération et les rapports de rémunération depuis le vote le plus
récent sur la politique de rémunération par l’assemblée générale des
actionnaires ont été pris en compte.

§ 3. Het remuneratiebeleid wordt goedgekeurd door de algemene
vergadering. Bij iedere materiële wijziging en ten minste om de vier jaar
wordt het remuneratiebeleid ter goedkeuring voorgelegd aan de
algemene vergadering.

§ 3. La politique de rémunération est approuvée par l’assemblée
générale. La politique de rémunération est soumise à l’approbation de
l’assemblée générale lors de chaque modification importante et, en tout
état de cause, au moins tous les quatre ans.

De stemming van de aandeelhouders over het remuneratiebeleid op
de algemene vergadering is bindend. Vennootschappen betalen de
bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen
belast met het dagelijks bestuur steeds in overeenstemming met het
door de algemene vergadering goedgekeurde remuneratiebeleid.

Le vote des actionnaires sur la politique de rémunération lors de
l’assemblée générale est contraignant. Les sociétés ne versent de
rémunération aux administrateurs, aux autres dirigeants et aux délégués à la gestion journalière que conformément à une politique de
rémunération approuvée par l’assemblée générale.

Indien er nog geen remuneratiebeleid is goedgekeurd en de algemene vergadering het voorgestelde beleid niet goedkeurt, kan de
vennootschap haar bestuurders, de andere personen belast met de
leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur blijven belonen
overeenkomstig haar bestaande praktijk en legt zij op de volgende
algemene vergadering een herzien beleid ter goedkeuring voor.

Lorsqu’aucune politique de rémunération n’a encore été approuvée
et que l’assemblée générale n’approuve pas la politique proposée, la
société peut continuer à rémunérer ses administrateurs, les autres
dirigeants et les délégués à la gestion journalière conformément aux
pratiques existantes et elle soumet une politique de rémunération
révisée à l’approbation de la prochaine assemblée générale.

Indien er een goedgekeurd remuneratiebeleid bestaat en de algemene vergadering het voorgestelde nieuwe beleid niet goedkeurt,
beloont de vennootschap haar bestuurders, de andere personen belast
met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur
overeenkomstig het bestaande goedgekeurde remuneratiebeleid en legt
zij op de volgende algemene vergadering een herzien beleid ter
goedkeuring voor.

Lorsqu’une politique de rémunération approuvée existe et que
l’assemblée générale n’approuve pas la nouvelle politique proposée, la
société continue à rémunérer ses administrateurs, les autres dirigeants
et les délégués à la gestion journalière conformément à la politique
existante approuvée et elle soumet une politique de rémunération
révisée à l’approbation de la prochaine assemblée générale.

§ 4. Na de stemming over het remuneratiebeleid op de algemene
vergadering worden het beleid alsmede de datum en de resultaten van
de stemming onverwijld openbaar gemaakt op de website van de
vennootschap en blijven daar ten minste zolang het remuneratiebeleid
van toepassing is, gratis voor het publiek beschikbaar.

§ 4. Après le vote sur la politique de rémunération à l’assemblée
générale, cette politique, ainsi que la date et le résultat du vote, sont
rendus publics sans retard sur le site internet de la société et restent
gratuitement à la disposition du public, au moins pendant la période où
la politique de rémunération s’applique.

§ 5. De vennootschap mag tijdelijk afwijken van het remuneratiebeleid, op voorwaarde dat:

§ 5. La société peut déroger temporairement à la politique de
rémunération, pour autant que:

1° de afwijking gerechtvaardigd wordt door uitzonderlijke omstandigheden, waarin een dergelijke afwijking noodzakelijk is om de
langetermijnbelangen en duurzaamheid van de vennootschap als
geheel te dienen of haar levensvatbaarheid te garanderen; en

1° la dérogation soit justifiée par des circonstances exceptionnelles, en
raison desquelles une telle dérogation est nécessaire pour servir les
intérêts et la pérennité à long terme de la société dans son ensemble ou
garantir sa viabilité; et

2° de afwijking wordt verleend overeenkomstig de procedure
vastgesteld in het krachtens dit artikel door de algemene vergadering
goedgekeurd remuneratiebeleid en enkel betrekking heeft op de
elementen van het remuneratiebeleid waarop zij afwijkingen toestaat.

2° la dérogation soit accordée conformément à la procédure établie
par la politique de rémunération approuvée par l’assemblée générale
conformément au présent article et n’aie trait qu’aux éléments de la
politique de rémunération auxquels celle-ci permet de déroger.
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§ 6. Dit artikel doet geen afbreuk aan de artikelen 7:91 en 7:92 en aan
de wettelijke bepalingen voorzien in bijzondere wetten.”.

§ 6. Le présent article s’applique sans préjudice des articles 7:91 et
7:92 et des dispositions légales prévues par des lois particulières.”.

Art. 32. In artikel 7:91, vierde lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “artikel 3:6, § 3, tweede lid, 6° en 7°” vervangen door de
woorden “artikel 3:6, § 3, derde lid, 1°”.

Art. 32. Dans l’article 7:91, alinéa 4, du même Code, les mots
“article 3:6, § 3, alinéa 2, 6° et 7°” sont remplacés par les mots
“article 3:6, § 3, alinéa 3, 1°”.

Art. 33. In artikel 7:92, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “artikel 3:6, § 3, tweede lid, 6°” telkens vervangen door de
woorden “artikel 3:6, § 3, derde lid, 1°”.

Art. 33. Dans l’article 7:92, alinéa 1er, du même Code, les mots
“article 3:6, § 3, alinéa 2, 6°” sont chaque fois remplacés par les mots
“article 3:6, § 3, alinéa 3, 1°”.

Art. 34. In artikel 7:97 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 34. À l’article 7:97 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt:
“Voor elke beslissing of voor elke verrichting ter uitvoering van een
beslissing die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur van
een genoteerde vennootschap, en die verband houdt met een verbonden partij in de zin van de internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn goedgekeurd overeenkomstig verordening (EG)
1606/2002, past de raad van bestuur de procedure toe die is vastgelegd
in de paragrafen 3, 4 en 4/1. De toepassing van deze procedure is niet
vereist voor de beslissingen of verrichtingen die verband houden met
een dochtervennootschap van een genoteerde vennootschap, behalve
als de natuurlijke of rechtspersoon die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks
of onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de
genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 %
van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan.”;
2° paragraaf 1, tweede lid, wordt opgeheven;

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
“Pour toute décision ou opération en exécution d’une décision
relevant de la compétence du conseil d’administration d’une société
cotée et concernant une partie liée à la société cotée au sens des normes
comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE)
1606/2002, le conseil d’administration applique la procédure qui est
établie aux paragraphes 3, 4 et 4/1. Ne nécessitent pas l’application de
cette procédure, les décisions ou opérations concernant une filiale de la
société cotée, excepté si la personne physique ou morale qui détient le
contrôle direct ou indirect de la société cotée, détient directement ou
indirectement, au travers d’autres personnes physiques ou morales que
la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du
capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de
distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces
bénéfices.”;

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;

3° in paragraaf 1, wordt het derde lid, dat het tweede lid wordt,
vervangen als volgt:

3° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 2, est
remplacé par ce qui suit:

“De niet-genoteerde dochtervennootschappen van de genoteerde
vennootschap bedoeld in het eerste lid kunnen zonder voorafgaand
akkoord van de raad van bestuur van deze genoteerde vennootschap
geen beslissingen nemen of verrichtingen uitvoeren die verband
houden met hun betrekkingen met een verbonden partij. De eerste zin
is niet van toepassing als de verbonden partij de genoteerde vennootschap is, of een dochtervennootschap ervan, behalve als de natuurlijke
of rechtspersoon die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over
de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via
andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap,
een deelneming aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de
betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval
van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op
minstens 25 % daarvan.”;

“Les filiales non cotées de la société cotée visée à l’alinéa 1er ne
peuvent, sans l’accord préalable du conseil d’administration de cette
société cotée, prendre de décisions ou réaliser d’opérations qui
concernent leurs relations avec une partie liée. La première phrase n’est
pas d’application au cas où la partie liée est ladite société cotée ou une
de ses filiales, excepté si la personne physique ou morale qui détient le
contrôle direct ou indirect de la société cotée, détient directement ou
indirectement, au travers d’autres personnes physiques ou morales que
la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du
capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de
distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces
bénéfices.”;

4° in paragraaf 1, wordt het vierde lid, dat het derde lid wordt,
aangevuld met de bepalingen onder 3° tot 5°, luidende:

4° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 3, est
complété par les 3° à 5°, rédigés comme suit:

“3° beslissingen en de verrichtingen met betrekking tot de remuneratie van de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en
de personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, of
bepaalde elementen van hun remuneratie;

“3° aux décisions et les opérations concernant la rémunération des
administrateurs, des autres dirigeants et des délégués à la gestion
journalière de la société, ou certains éléments de la rémunération de
ceux-ci;

4° in gevallen waar de toezichthouder de kredietinstelling vrijstelt
van de toepassing van paragraaf 1, de beslissingen en verrichtingen
van een kredietinstelling die zijn uitgevoerd op grond van maatregelen
die door de toezichthouder bedoeld in artikel 134 van de wet van
25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en
beursvennootschappen zijn vastgesteld ter vrijwaring van haar stabiliteit.

4° dans les cas où l’autorité de contrôle dispense l’établissement de
crédit de l’application du paragraphe 1er, aux décisions et aux opérations d’un établissement de crédit, exécutées en application de mesures
adoptées par l’autorité de contrôle visée à l’article 134 de la loi du
25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit et des sociétés de bourse, en vue de préserver sa stabilité.

De vrijstelling bedoeld in het derde lid, 4°, kan met name worden
verleend om redenen die verband houden met de stabiliteit van de
betrokken instelling of, meer in het algemeen, met de financiële
stabiliteit;

La dispense visée à l’alinéa 3, 4°, peut notamment être octroyée pour
des raisons touchant à la stabilité de l’établissement concerné ou, plus
généralement, à la stabilité financière;

5° de verkrijging of de vervreemding van eigen aandelen, de
uitkering van interimdividenden en kapitaalverhogingen in het kader
van het toegestane kapitaal zonder beperking of opheffing van het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.”;

5° à l’acquisition ou l’aliénation d’actions propres, à la distribution
d’acomptes sur dividende et aux augmentations de capital dans le
cadre du capital autorisé sans limitation ou suppression du droit de
préférence des actionnaires existants.”;

5° paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden, luidende:
“Voor de in het derde lid, 1°, bedoelde beslissingen en verrichtingen
stelt de raad van bestuur een interne procedure vast om periodiek te
beoordelen of aan deze voorwaarden is voldaan. De verbonden partijen
nemen niet aan die beoordeling deel.

5° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme
suit:
“Pour les décisions et opérations visées à l’alinéa 3, 1°, le conseil
d’administration établit une procédure interne permettant d’évaluer
régulièrement si ces conditions sont remplies. Les parties liées ne
participent pas à cette évaluation.
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De beslissingen of verrichtingen die verband houden met dezelfde
verbonden partij, die hebben plaatsgevonden in een periode van
12 maanden en die, elk afzonderlijk, onder het toepassingsgebied
vallen van het derde lid, 2°, worden voor de berekening van de in het
derde lid, 2°, bedoelde drempel samengeteld.”;

Les décisions ou opérations concernant la même partie liée qui sont
intervenues au cours d’une période quelconque de douze mois et qui,
considérées individuellement, tombent dans le champ d’application de
l’alinéa 3, 2°, sont agrégées pour le calcul du seuil visé à l’alinéa 3, 2°.”;

6° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “paragrafen 3 en 4”
vervangen door de woorden “paragrafen 3, 4 en 4/1”;

6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “paragraphes 3 et 4” sont
remplacés par les mots “paragraphes 3, 4 et 4/1”;

7° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden “een natuurlijke
of rechtspersoon” vervangen door de woorden “een partij”;

7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots “une personne
physique ou une personne morale liée” sont remplacés par les mots
“une partie liée”;

8° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, worden de woorden “een vennootschap” vervangen door de woorden “een partij”;

8° dans le paragraphe 2, ’alinéa 1er, 2°, les mots “une société liée” sont
remplacés par les mots “une partie liée”;

9° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt:

9° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

“Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de met de genoteerde
vennootschap verbonden partij, een dochtervennootschap van die
genoteerde vennootschap is, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon
die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde
vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken
dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 %
daarvan.”;

“L’alinéa 1er n’est pas applicable lorsque la partie liée à la société
cotée est une filiale de celle-ci, excepté si la personne physique ou
morale qui détient le contrôle direct ou indirect de la société cotée,
détient directement ou indirectement, au travers d’autres personnes
physiques ou morales que la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du capital de la filiale concernée ou lui donnant
droit, en cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins
25 % de ces bénéfices.”;

10° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden “als het het nodig
acht” ingevoegd tussen de woorden “dat zich” en de woorden “laat
bijstaan”;

10° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “s’il le juge nécessaire”
sont insérés entre les mots “qui se fait assister” et les mots “par un ou
plusieurs”;

11° in de derde zin van paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden
“De opmerkingen van de expert worden” vervangen door de woorden
“In voorkomend geval worden de opmerkingen van de expert” ;

11° dans la troisième phrase du paragraphe 3, alinéa 2, les mots “Les
remarques de l’expert” sont remplacés par les mots “Le cas échéant, les
remarques de l’expert”;

12° in paragraaf 4 wordt een lid ingevoegd tussen het eerste en het
tweede lid, luidende:

12° dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
l’alinéa 1er et l’alinéa 2:

“Indien bij de beslissing of verrichting een bestuurder betrokken is,
neemt de bestuurder niet aan de beraadslaging of stemming deel.
Wanneer alle bestuurders betrokken zijn, wordt de beslissing of de
verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de
algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de
raad van bestuur ze uitvoeren.”;

“Lorsque la décision ou l’opération implique un administrateur, ledit
administrateur ne participe ni à la délibération ni au vote. Si tous les
administrateurs sont impliqués, la décision ou l’opération est soumise
à l’assemblée générale. En cas d’approbation de la décision ou de
l’opération par celle-ci, le conseil d’administration peut l’exécuter.”;

13° in paragraaf 4, wordt het vierde lid, dat het vijfde lid wordt,
opgeheven;

13° dans le paragraphe 4, l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5, est abrogé;

14° een paragraaf 4/1 wordt ingevoegd, luidende:
“§ 4/1. Alle beslissingen of verrichtingen waarop de paragrafen 1
en 2 van toepassing zijn worden openbaar aangekondigd, uiterlijk op
het moment dat de beslissing wordt genomen of de verrichting wordt
aangegaan.

14° un paragraphe 4/1 est inséré, rédigé comme suit:
“§ 4/1. Toutes les décisions ou opérations auxquelles s’appliquent
les paragraphes 1er et 2 font l’objet d’une annonce publique, au plus
tard au moment de la prise de la décision ou de la conclusion de
l’opération.

De mededeling bevat ten minste:

L’annonce contient au minimum :

1° informatie over de aard van de relatie met de verbonden partij;

1° des informations sur la nature de la relation avec la partie liée;

2° de naam van de verbonden partij;

2° le nom de la partie liée;

3° de datum en de waarde van de verrichting;

3° la date et la valeur de l’opération;

4° alle andere informatie die noodzakelijk is om te beoordelen of de
verrichting redelijk en billijk is vanuit het oogpunt van de vennootschap en van haar aandeelhouders die geen verbonden partijen zijn,
met inbegrip van de minderheidsaandeelhouders.

4° toute autre information nécessaire pour évaluer si la transaction
est juste et raisonnable du point de vue de la société et de ses
actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires
minoritaires.

De mededeling gaat vergezeld van het besluit van het comité, in
voorkomend geval van de motivering waarom de raad van bestuur
afwijkt van het advies van het comité alsmede van de beoordeling van
de commissaris bedoeld in paragraaf 4.

L’annonce est accompagnée de la décision du comité, le cas échéant
des motifs pour lesquels le conseil d’administration ne suit pas l’avis du
comité, ainsi que de l’appréciation du commissaire visée au paragraphe 4.

Het jaarverslag bevat een overzicht van alle mededelingen die tijdens
het boekjaar werden gedaan, met verwijzing naar de plaats waar de
mededelingen kunnen worden geraadpleegd.”;

Le rapport de gestion contient un aperçu de toutes les annonces faites
durant l’exercice, en indiquant l’endroit où ces annonces peuvent être
consultées.”;

15° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende:

15° l’article est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit:

“§ 7. Dit artikel laat de voorschriften inzake openbaarmaking van
voorwetenschap als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EU)
nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik)
en houdende intrekking van richtlijn 2003/6/EG van het Europees
Parlement en de Raad en richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG
en 2004/72/EG van de Commissie onverlet.”.

“§ 7. Le présent article s’entend sans préjudice des règles régissant la
publication d’informations privilégiées visées à l’article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de
marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et
du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE
de la Commission.”.

Art. 35. In artikel 7:108, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “7:89/1,” ingevoegd tussen de woorden “De artikelen” en de
woorden “7:90”.

Art. 35. Dans l’article 7:108, alinéa 3, du même Code, les mots
“7:89/1,” sont insérés entre les mots “Les articles” et les mots “7:90”.
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Art. 36. In artikel 7:116 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt:
“Voor elke beslissing of voor elke verrichting ter uitvoering van een
beslissing die tot de bevoegdheid behoort van de raad van toezicht van
een genoteerde vennootschap, en die verband houdt met een verbonden partij in de zin van de internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn goedgekeurd overeenkomstig verordening (EG)
1606/2002, past de raad van toezicht de procedure toe die is vastgelegd
in de paragrafen 3, 4 en 4/1. De toepassing van deze procedure is niet
vereist voor de beslissingen of verrichtingen die verband houden met
een dochtervennootschap van een genoteerde vennootschap, behalve
als de natuurlijke of rechtspersoon die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks
of onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de
genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 %
van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan.”;
2° paragraaf 1, tweede lid, wordt opgeheven;
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Art. 36. À l’article 7:116 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
“Pour toute décision ou opération en exécution d’une décision
relevant de la compétence du conseil de surveillance d’une société cotée
et concernant une partie liée à la société cotée au sens des normes
comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE)
1606/2002, le conseil de surveillance applique la procédure qui est
établie aux paragraphes 3, 4 et 4/1. Ne nécessitent pas l’application de
cette procédure les décisions ou opérations concernant une filiale de la
société cotée, excepté si la personne physique ou morale qui détient le
contrôle direct ou indirect de la société cotée, détient directement ou
indirectement, au travers d’autres personnes physiques ou morales que
la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du
capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de
distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces
bénéfices.”;

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;

3° in paragraaf 1, wordt het derde lid, dat het tweede lid wordt,
vervangen als volgt:

3° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 2, est
remplacé par ce qui suit:

“De niet-genoteerde dochtervennootschappen van de genoteerde
vennootschap bedoeld in het eerste lid kunnen zonder voorafgaand
akkoord van de raad van toezicht van deze genoteerde vennootschap
geen beslissingen nemen of verrichtingen uitvoeren die verband
houden met hun betrekkingen met een verbonden partij. De eerste zin
is niet van toepassing als de verbonden partij de genoteerde vennootschap is, of een dochtervennootschap ervan, behalve als de natuurlijke
of rechtspersoon die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over
de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via
andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap,
een deelneming aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de
betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval
van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op
minstens 25 % daarvan.”;

“Les filiales non cotées de la société cotée visée à l’alinéa 1er ne
peuvent, sans l’accord préalable du conseil de surveillance de cette
société cotée, prendre de décisions ou réaliser d’opérations qui
concernent leurs relations avec une partie liée. La première phrase n’est
pas d’application au cas où la partie liée est ladite société cotée ou une
de ses filiales, excepté si la personne physique ou morale qui détient le
contrôle direct ou indirect de la société cotée, détient directement ou
indirectement, au travers d’autres personnes physiques ou morales que
la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du
capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de
distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces
bénéfices.”;

4° in paragraaf 1, wordt het vierde lid, dat het derde lid wordt,
aangevuld met de bepalingen onder 3° tot 5°, luidende:

4° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 3, est
complété par les 3° à 5°, rédigés comme suit:

“3° de beslissingen of de verrichtingen met betrekking tot de
remuneratie van de leden van de directieraad en van de raad van
toezicht, de andere personen belast met de leiding en de personen
belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, of bepaalde
elementen van hun remuneratie;

“3° les décisions et les opérations concernant la rémunération des
membres du conseil de direction et du conseil de surveillance, des
autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société,
ou certains éléments de la rémunération de ceux-ci;

4° in gevallen waar de toezichthouder de kredietinstelling vrijstelt
van de toepassing van paragraaf 1, de beslissingen en verrichtingen
van een kredietinstelling die zijn uitgevoerd op grond van maatregelen
die door de toezichthouder bedoeld in artikel 134 van de wet van
25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en
beursvennootschappen zijn vastgesteld ter vrijwaring van haar stabiliteit.

4° dans les cas où l’autorité de contrôle dispense l’établissement de
crédit de l’application du paragraphe 1er, aux décisions et aux opérations d’un établissement de crédit, exécutées en application de mesures
adoptées par l’autorité de contrôle visée à l’article 134 de la loi du
25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit et des sociétés de bourse, en vue de préserver sa stabilité.

Deze vrijstelling kan met name worden verleend om redenen die
verband houden met de stabiliteit van de betrokken instelling of, meer
in het algemeen, met de financiële stabiliteit;

Cette dispense peut notamment être octroyée pour des raisons
touchant à la stabilité de l’établissement concerné ou, plus généralement, à la stabilité financière

5° aan de verkrijging of vervreemding van eigen aandelen, aan de
uitkering van interimdividenden en aan de kapitaalverhogingen in het
kader van het toegestane kapitaal zonder beperking of opheffing van
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.”;

5° à l’acquisition ou l’aliénation d’actions propres, à la distribution
d’un dividende intérimaire et aux augmentations de capital dans le
cadre du capital autorisé, sans limitation ou suppression du droit de
préférence des actionnaires existants.”;

6° paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden, luidende:

6° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme
suit:

“Voor de in het derde lid, 1° bedoelde beslissingen en verrichtingen
stelt de raad van toezicht een interne procedure vast om periodiek te
beoordelen of aan deze voorwaarden is voldaan. De verbonden partijen
nemen niet aan die beoordeling deel.

“Pour les décisions et opérations visées à l’alinéa 3, 1°, le conseil de
surveillance établit une procédure interne permettant d’évaluer régulièrement si ces conditions sont remplies. Les parties liées ne participent
pas à cette évaluation.

De beslissingen of verrichtingen die verband houden met dezelfde
verbonden partij, die hebben plaatsgevonden in een periode van
12 maanden en die, elk afzonderlijk, onder het toepassingsgebied
vallen van het derde lid, 2°, worden voor de berekening van de in het
derde lid, 2°, bedoelde drempel samengeteld.”;

Les décisions ou opérations concernant la même partie liée qui sont
intervenues au cours d’une période quelconque de douze mois et qui,
considérées individuellement, tombent dans le champ d’application de
l’alinéa 3, 2°, sont agrégées pour le calcul du seuil visé à l’alinéa 3, 2°.”;

7° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “paragrafen 3 en 4”
vervangen door de woorden “paragrafen 3, 4 en 4/1”;

7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “paragraphes 3 et 4” sont
remplacés par les mots “paragraphes 3, 4 et 4/1”;

8° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden “een natuurlijke
of rechtspersoon” vervangen door de woorden “een partij”;

8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots “une personne
physique ou une personne morale liée” sont remplacés par les mots
“une partie liée”;

9° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, worden de woorden “een vennootschap” vervangen door de woorden “een partij”;

9° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots “une société liée” sont
remplacés par les mots “une partie liée”;
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10° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt:

10° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

“Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de met de genoteerde
vennootschap verbonden partij, een dochtervennootschap van die
genoteerde vennootschap is, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon
die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde
vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken
dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 %
daarvan.”;

“L’alinéa 1er n’est pas applicable lorsque la partie liée à la société
cotée est une filiale de celle-ci, excepté si la personne physique ou
morale qui détient le contrôle direct ou indirect de la société cotée,
détient directement ou indirectement, au travers d’autres personnes
physiques ou morales que la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du capital de la filiale concernée ou lui donnant
droit, en cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins
25 % de ces bénéfices.”;

11° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden “als het het nodig
acht” ingevoegd tussen de woorden “dat zich” en de woorden “laat
bijstaan”;

11° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “s’il le juge nécessaire”
sont insérés entre les mots “qui se fait assister” et les mots “d’un ou de
plusieurs”;

12° in de derde zin van paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden
“De opmerkingen van de expert worden” vervangen door de woorden
“In voorkomend geval worden de opmerkingen van de expert”;

12° dans la troisième phrase du paragraphe 3, alinéa 3, les mots “Les
observations de l’expert” sont remplacés par les mots “Le cas échéant,
les remarques de l’expert”;

13° in paragraaf 4 wordt een lid ingevoegd tussen het eerste en het
tweede lid, luidende:

13° dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
l’alinéa 1er et l’alinéa 2:

“Indien bij de beslissing of verrichting een lid van de raad van
toezicht betrokken is, neemt het betrokken lid niet aan de beraadslaging
of stemming deel. Wanneer alle leden betrokken zijn, wordt de
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd.
Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan de raad van toezicht ze uitvoeren.”;

“Lorsque la décision ou l’opération implique un membre du conseil
de surveillance, ledit membre ne participe ni à la délibération ni au
vote. Si tous les membres sont impliqués, la décision ou l’opération est
soumise à l’assemblée générale. En cas d’approbation de la décision ou
de l’opération par celle-ci, le conseil de surveillance peut l’exécuter.”;

14° in paragraaf 4, wordt het vierde lid, dat het vijfde lid wordt,
opgeheven;

14° dans le paragraphe 4, l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5, est abrogé;

15° een paragraaf 4/1 wordt ingevoegd, luidende:
“§ 4/1. Alle beslissingen of verrichtingen waarop de paragrafen 1
en 2 van toepassing zijn, worden openbaar aangekondigd, uiterlijk op
het moment dat de beslissing wordt genomen of de verrichting wordt
aangegaan.

15° un paragraphe 4/1 est inséré, rédigé comme suit:
“§ 4/1. Toutes les décisions ou opérations auxquelles s’appliquent
les paragraphes 1er et 2 font l’objet d’une annonce publique, au plus
tard au moment de la prise de la décision ou de la conclusion de
l’opération.

De mededeling bevat ten minste:

L’annonce contient au minimum:

1° informatie over de aard van de relatie met de verbonden partij;

1° des informations sur la nature de la relation avec la partie liée;

2° de naam van de verbonden partij;

2° le nom de la partie liée;

3° de datum en de waarde van de verrichting;

3° la date et la valeur de l’opération;

4° alle andere informatie die noodzakelijk is om te beoordelen of de
verrichting redelijk en billijk is vanuit het oogpunt van de vennootschap en van haar aandeelhouders die geen verbonden partijen zijn,
met inbegrip van de minderheidsaandeelhouders.

4° toute autre information nécessaire pour évaluer si la transaction
est juste et raisonnable du point de vue de la société et de ses
actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires
minoritaires.

De mededeling gaat vergezeld van het besluit van het comité, in
voorkomend geval van de motivering waarom de raad van toezicht
afwijkt van het advies van het comité alsmede van de beoordeling van
de commissaris bedoeld in paragraaf 4.

L’annonce est accompagnée de la décision du comité, des motifs pour
lesquels le conseil de surveillance ne suit pas, le cas échéant, l’avis du
comité, ainsi que de l’appréciation du commissaire visée au paragraphe 4.

Het jaarverslag bevat een overzicht van alle mededelingen die tijdens
het boekjaar werden gedaan, met verwijzing naar de plaats waar de
mededelingen kunnen worden geraadpleegd.”;

Le rapport de gestion contient un aperçu de toutes les annonces faites
durant l’exercice, en indiquant l’endroit où ces annonces peuvent être
consultées.”;

16° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende:

16° l’article est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit:

“§ 7. Dit artikel laat de voorschriften inzake openbaarmaking van
voorwetenschap als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EU)
nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik)
en houdende intrekking van richtlijn 2003/6/EG van het Europees
Parlement en de Raad en richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG
en 2004/72/EG van de Commissie onverlet.”.

“§ 7. Le présent article s’entend sans préjudice des règles régissant la
publication d’informations privilégiées visées à l’article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de
marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et
du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE
de la Commission.”.

Art. 37. Artikel 7:117, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
door wat volgt:

Art. 37. L’article 7:117, § 2, du même Code, est remplacé par ce qui
suit:

“§ 2. Voor elke beslissing of voor elke verrichting ter uitvoering van
een beslissing die tot de bevoegdheid behoort van de directieraad van
een genoteerde vennootschap, en die verband houdt met een verbonden partij in de zin van de internationale standaarden voor jaarrekeningen die op grond van verordening (EG) 1606/2002 zijn opgesteld,
als bedoeld in artikel 7:116, § 1, verwijst de directieraad naar de raad
van toezicht, die handelt overeenkomstig artikel 7:116, §§ 3, 4 en 4/1.

“§ 2. Toute décision ou opération en exécution d’une décision
relevant du conseil de direction d’une société cotée et concernant une
partie liée au sens des normes comptables internationales arrêtées en
vertu du règlement (CE) 1606/2002, visée par l’article 7:116, § 1er, est
renvoyée par le conseil de direction au conseil de surveillance, qui
procède conformément à l’article 7:116, §§ 3, 4 et 4/1.

De beslissingen of verrichtingen die verband houden met de
dochtervennootschap van een genoteerde vennootschap, vallen niet
onder het eerste lid, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de
rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere natuurlijke of
rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming
aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken
dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 %
daarvan.

Ne relèvent pas de l’alinéa 1er les décisions ou opérations concernant
une filiale de la société cotée, excepté si la personne physique ou morale
qui détient le contrôle direct ou indirect de la société cotée, détient
directement ou indirectement, au travers d’autres personnes physiques
ou morales que la société cotée, une participation représentant au
moins 25 % du capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en
cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces
bénéfices.
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De niet-genoteerde dochtervennootschappen van de genoteerde
vennootschap bedoeld in het eerste lid kunnen zonder voorafgaand
akkoord van de raad van toezicht van deze genoteerde vennootschap
geen beslissingen nemen of verrichtingen uitvoeren die verband
houden met hun betrekkingen met een verbonden partij. De eerste zin
is niet van toepassing als de verbonden partij de genoteerde vennootschap is, of een dochtervennootschap ervan, behalve als de natuurlijke
of rechtspersoon die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over
de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via
andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap,
een deelneming aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de
betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval
van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op
minstens 25 % daarvan.”.

Les filiales non cotées de la société cotée visée à l’alinéa 1er ne
peuvent, sans l’accord préalable du conseil de surveillance de cette
société cotée, prendre de décisions ou réaliser d’opérations qui
concernent leurs relations avec une partie liée. La première phrase n’est
pas d’application au cas où la partie liée est ladite société cotée ou une
de ses filiales, excepté si la personne physique ou morale qui détient le
contrôle direct ou indirect de la société cotée, détient directement ou
indirectement, au travers d’autres personnes physiques ou morales que
la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du
capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de
distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces
bénéfices.”.

Art. 38. Artikel 7:146 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met
een paragraaf 5, luidende:

Art. 38. L’article 7:146 du même Code est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:

“§ 5. Als er langs elektronische weg wordt gestemd wordt er een
elektronische ontvangstbevestiging van de stemmen gestuurd naar de
persoon die de stem uitbrengt.

“§ 5. Lorsque les votes s’expriment sous forme électronique, une
confirmation électronique de réception des votes est envoyée à la
personne ayant voté.

De aandeelhouder of een door de aandeelhouder aangewezen derde
kan na de algemene vergadering ten minste op verzoek een bevestiging
krijgen dat hun stem op geldige wijze door de vennootschap is
geregistreerd en geteld, tenzij die informatie hem reeds ter beschikking
staat. Het verzoek moet ten hoogste drie maanden na de datum van de
stemming worden ingediend.

Après l’assemblée générale, l’actionnaire ou un tiers désigné par
celui-ci peuvent obtenir, au moins sur demande, une confirmation que
leur vote a valablement été enregistré et pris en compte par la société,
à moins que cette information ne soit déjà à leur disposition. La
demande doit être effectuée dans les trois mois à compter de la date du
vote.

Indien een in artikel 29/2 van de wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan
aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde
markt en houdende diverse bepalingen bedoelde tussenpersoon de
bevestiging ontvangt, geeft hij die onverwijld door aan de aandeelhouder of aan een door de aandeelhouder aangewezen derde. Wanneer
zich in de keten van tussenpersonen meer dan één tussenpersoon
bevindt, geven de tussenpersonen de bevestiging onverwijld aan elkaar
door, tenzij de bevestiging rechtstreeks aan de aandeelhouder of een
door de aandeelhouder aangewezen derde kan worden doorgegeven.”.

Lorsqu’un intermédiaire visé à l’article 29/2 de la loi du
2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans
des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un
marché réglementé et portant des dispositions diverses reçoit la
confirmation, il la transmet sans retard à l’actionnaire ou à un tiers
désigné par celui-ci. Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la confirmation est transmise sans retard entre les
intermédiaires, à moins que la confirmation puisse être transmise
directement à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire.”.

Art. 39. In boek 7, titel 4, hoofdstuk 2, afdeling 1, van hetzelfde
Wetboek wordt een onderafdeling 8 ingevoegd, luidende “Onderafdeling 8. Transparantie van volmachtadviseurs.”.

Art. 39. Dans le livre 7, titre 4, chapitre 2, section 1re, du même Code,
il est inséré une sous-section 8, rédigée comme suit “Sous-section 8.
Transparence des conseillers en vote.”.

Art. 40. In onderafdeling 8, ingevoegd door artikel 39, wordt een
artikel 7:146/1 ingevoegd, luidende:

Art. 40. Dans la sous-section 8 insérée par l’article 39, il est inséré un
article 7:146/1, rédigé comme suit:

“Art. 7:146/1. § 1. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt
onder “volmachtadviseur” verstaan een rechtspersoon die, beroepshalve en op commerciële basis, de bedrijfsinformatie en, indien van
belang, andere informatie van beursgenoteerde vennootschappen analyseert teneinde beleggers in staat te stellen met kennis van zaken te
stemmen door onderzoek, advies of stemadviezen te verstrekken met
betrekking tot de uitoefening van stemrechten.

“Art. 7:146/1. § 1er. Aux fins de l’application de la présente
sous-section, on entend par conseiller en vote une personne morale qui
analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les communications des entreprises et, le cas échéant, d’autres informations de sociétés
cotées afin d’éclairer les décisions de vote des investisseurs en
effectuant des recherches, en fournissant des conseils ou en formulant
des recommandations de vote concernant l’exercice des droits de vote.

§ 2. Deze onderafdeling is van toepassing op de volmachtadviseurs
die, voor zover zij diensten verlenen aan aandeelhouders met betrekking tot aandelen van vennootschappen die hun zetel in een lidstaat
hebben en waarvan de aandelen tot de handel op een in een lidstaat
gelegen of werkzame gereglementeerde markt zijn toegelaten:

§ 2. La présente sous-section s’applique aux conseillers en vote qui,
pour autant qu’ils fournissent des services à des actionnaires en ce qui
concerne les actions de sociétés qui ont leur siège dans un État membre
et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché
réglementé établi ou opérant dans un État membre:

1° hun zetel in België hebben; of

1° ont leur siège en Belgique; ou

2° als zij geen zetel in een lidstaat hebben, hun hoofdkantoor in
België hebben; of

2° à défaut de siège dans un État membre, ont leur administration
centrale en Belgique; ou

3° als zij noch hun zetel, noch hun hoofdkantoor in een lidstaat
hebben, in België zijn gevestigd of die hun activiteiten uitvoeren via een
vestiging in de Europese Unie, voor zover zij diensten verlenen aan
aandeelhouders met betrekking tot aandelen van vennootschappen die
hun zetel in een lidstaat hebben en waarvan de aandelen tot de handel
op een in een lidstaat gelegen of werkzame gereglementeerde markt
zijn toegelaten.”.

3° à défaut de siège ou d’administration centrale dans un État
membre, sont établis en Belgique ou exercent leurs activités par
l’intermédiaire d’une entité située dans l’Union européenne, pour
autant qu’ils fournissent des services à des actionnaires en ce qui
concerne les actions de sociétés qui ont leur siège dans un État membre
et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché
réglementé établi ou opérant dans un État membre.”.

Art. 41. In dezelfde onderafdeling 8 wordt een artikel 7:146/2
ingevoegd, luidende:

Art. 41. Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 7:146/2,
rédigé comme suit:

“Art. 7:146/2. § 1. Volmachtadviseurs maken een verwijzing naar
een gedragscode die zij toepassen openbaar, en brengen verslag uit van
de toepassing van die gedragscode.

“Art. 7:146/2. § 1er. Les conseillers en vote rendent public le code de
conduite qu’ils appliquent et font rapport sur l’application de ce code
de conduite.

Indien volmachtadviseurs geen gedragscode toepassen, geven zij een
duidelijke en gemotiveerde toelichting waarom dit het geval is. Indien
volmachtadviseurs een gedragscode toepassen, maar van één van de
aanbevelingen daarvan afwijken, delen zij mee van welke delen zij
afwijken, leggen zij uit wat hiervoor de reden is en geven zij, indien van
toepassing, aan welke alternatieve maatregelen zij hebben vastgesteld.

Dans les cas où les conseillers en vote n’appliquent pas de code de
conduite, ils fournissent une explication claire et motivée de leurs
raisons d’agir ainsi. Lorsque les conseillers en vote appliquent un code
de conduite mais qu’ils s’écartent d’une de ses recommandations, ils
précisent les parties dont ils s’écartent, fournissent une explication à cet
égard et indiquent, le cas échéant, les mesures de remplacement
adoptées.

De in deze paragraaf bedoelde informatie wordt gratis voor het
publiek beschikbaar gemaakt op de website van de volmachtadviseurs
en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Les informations visées au présent paragraphe sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en
vote et sont mises à jour sur une base annuelle.
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§ 2. Volmachtadviseurs, teneinde hun cliënten naar behoren te
informeren over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van hun
activiteiten, maken jaarlijks ten minste alle volgende informatie over de
totstandkoming van hun onderzoek, advies en stemadviezen openbaar:

§ 2. Afin d’informer correctement leurs clients sur la teneur exacte et
la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques,
chaque année, au moins toutes les informations suivantes concernant la
préparation de leurs recherches, de leurs conseils et de leurs recommandations de vote:

1° de hoofdkenmerken van de gebruikte methoden en modellen;

1° les éléments essentiels des méthodes et des modèles qu’ils
appliquent;

2° de belangrijkste informatiebronnen die zij gebruiken;

2° les principales sources d’information utilisées;

3° de vastgestelde procedures om de kwaliteit van het onderzoek, het
advies en de stemadviezen en de kwalificaties van de betrokken
personeelsleden te garanderen;

3° les procédures mises en place pour garantir la qualité des
recherches, des conseils et des recommandations de vote et les
qualifications du personnel concerné;

4° of, en zo ja, hoe zij met nationale marktomstandigheden, wet- en
regelgeving en voor de vennootschap kenmerkende omstandigheden
rekening houden;

4° le fait que les situations juridiques, réglementaires et de marché
nationales, ainsi que les situations propres à la société, sont prises en
compte ou non et, dans l’affirmative, la manière dont elles sont prises en
compte;

5° de hoofdkenmerken van het stembeleid dat zij voor iedere markt
toepassen;

5° les caractéristiques essentielles des politiques de vote appliquées
pour chaque marché;

6° of zij een dialoog voeren met de vennootschappen waarop hun
onderzoek, advies of stemadviezen betrekking hebben en met de
belanghebbenden van de vennootschap, en zo ja, de omvang en aard
van die dialoog;

6° le fait que des dialogues ont lieu ou non avec les sociétés qui font
l’objet de leurs recherches, de leurs conseils ou de leurs recommandations de vote et avec les parties prenantes dans ces sociétés et, dans
l’affirmative, la portée et la nature de ces dialogues;

7° het beleid ter preventie en beheersing van potentiële belangenconflicten.

7° la politique en matière de prévention et de gestion des conflits
d’intérêts potentiels.

De in deze paragraaf bedoelde informatie wordt voor het publiek
beschikbaar gesteld op de websites van de volmachtadviseurs en blijft
ten minste drie jaar gratis beschikbaar, te rekenen vanaf de datum van
bekendmaking. De informatie hoeft niet afzonderlijk beschikbaar te
worden gesteld indien zij beschikbaar is als onderdeel van de
openbaarmaking ingevolge paragraaf 1.

Les informations visées au présent paragraphe sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en
vote et restent accessibles gratuitement durant au moins trois ans après
la date de publication. Ces informations ne doivent pas nécessairement
être communiquées séparément lorsqu’elles sont disponibles dans le
cadre de la communication au public prévue au paragraphe 1er.

§ 3. Volmachtadviseurs stellen feitelijke of potentiële belangenconflicten of zakelijke relaties die de totstandkoming van hun onderzoek,
advies of stemadviezen kunnen beïnvloeden, onverwijld vast en maken
aan hun cliënten bekend, onder vermelding van de maatregelen die zijn
genomen om de vastgestelde feitelijke of potentiële belangenconflicten
weg te nemen, te beperken of te beheersen.”.

§ 3. Les conseillers en vote décèlent, et communiquent sans retard à
leurs clients, tout conflit d’intérêts réel ou potentiel ou toute relation
commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, de
leurs conseils ou de leurs recommandations de vote, ainsi que les
mesures prises pour éliminer, limiter ou gérer les conflits d’intérêts
réels ou potentiels.”.

Art. 42. Artikel 7:149, derde lid, van hetzelfde Wetboek wordt
aangevuld met de volgende zin:

Art. 42. L’article 7:149, alinéa 3, du même Code est complété par les
phrases suivantes:

“Deze stemming is adviserend. De vennootschap legt in het volgende
remuneratieverslag uit hoe rekening is gehouden met de stemming van
de algemene vergadering.”.

“Ce vote est consultatif. La société explique dans le rapport de
rémunération suivant, la manière dont le vote de l’assemblée générale
a été pris en compte.”.

TITEL 3. — Diverse bepalingen

TITRE 3. — Dispositions diverses

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

CHAPITRE 1er. — Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 43. In de Franse tekst van artikel 1:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, worden de woorden “par un acte
juridique” ingevoegd tussen het woord “constituée” en de woorden “par
une ou plusieurs personnes”.

Art. 43. Dans l’article 1:3 du Code des sociétés et des associations,
les mots “par un acte juridique” sont insérés entre le mot “constituée”
et les mots “par une ou plusieurs personnes”.

Art. 44. In artikel 1:14 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 44. A l’article 1:14 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in paragraaf 2, 1° en 4°, wordt het woord “aandelen” vervangen
door de woorden “aandelen of andere effecten”;

1° au paragraphe 2, 1° et 4°, les mots “des actions, parts ou droits
d’associés” sont remplacés par les mots “des actions, parts ou autres
titres”.

2° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord “effecten” vervangen
door de woorden “aandelen of andere effecten”.

2° au paragraphe 3, alinéa 2, le mot “titres” est remplacé par les mots
“actions, parts ou autres titres”.

Art. 45. In artikel 1:16, § 1, derde lid, van hetzelfde Wetboek wordt
het woord “effecten” driemaal vervangen door de woorden “aandelen
of andere effecten”.

Art. 45. À l’article 1:16, § 1er, alinéa 3, du même Code, le mot “titres”
est trois fois remplacés par les mots “actions, parts ou autres titres”.

Art. 46. In artikel 1:19, § 3, van hetzelfde Wetboek wordt het woord
“effecten” tweemaal vervangen door de woorden “aandelen of andere
effecten”.

Art. 46. À l’article 1:19, § 3, du même Code, le mot “titres” est deux
fois remplacés par les mots “actions, parts ou autres titres”.

Art. 47. In artikel 1:26, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 47. À l’article 1:26, § 3, du même Code, les modifications
suivantes sont apportées:

1° in het eerste lid worden de woorden “tot en met derde” vervangen
door de woorden “en tweede”;

1° à l’alinéa 1er, les mots “à 3” sont remplacés par les mots “et 2”;

2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd,
luidende:

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2;

“Wanneer de opbrengsten die voortspruiten uit het gewoon bedrijf
van een vennootschap voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten
die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post “omzet”, dan

“Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l’activité
normale d’une société sont des produits non visés par la définition du
poste “chiffre d’affaires”, il y a lieu, pour l’application du paragraphe 1er,
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wordt voor de toepassing van paragraaf 1 onder omzet verstaan: het
totaal van de bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de
niet-recurrente opbrengsten.”.

d’entendre par “chiffre d’affaires”, le total des produits d’exploitation et
financiers à l’exclusion des produits non récurrents.”.

Art. 48. In artikel 2:5 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 48. à l’article 2:5 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden “12° en 13°”
vervangen door de woorden “11°, 12°, 13° en 15°, a) en b)”;

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, du même Code les mots “12° et
13 °” sont remplacés par les mots “11°, 12°, 13° et 15°, a) et b)”;

2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord “7°” vervangen door
de woorden “7°, a) en b)” en worden de woorden “7°, c),” ingevoegd
tussen de woorden “§ 2, 1°,” en de woorden “11° en 12°”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot “7°” est remplacé par les
mots “7°, a) et b)” et les mots “7°, c),” sont insérés entre les mots “§ 2,
1°,” et les mots “11° et 12°”;

3° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord “7°” vervangen door
de woorden “7°, a), b) en c)” en worden de woorden “7°, d),” ingevoegd
tussen de woorden “§ 2, 1°,” en de woorden “10° en 11°”;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot “7°” est remplacé par les
mots “7°, a), b) et c)” et les mots “7°, d),” sont insérés entre les mots “§ 2,
1°,” et les mots “10° et 11°”;

4° in paragraaf 4, tweede lid, 2°, wordt het woord “3°” vervangen
door de woorden “4°, a) en b),” en wordt de zin aangevuld met de
woorden “, alsook voor een private stichting de gegevens vermeld in
artikel 2:11, § 2, 3°”.

4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, 2°, le mot “3°” est remplacé par les
mots “4°, a) et b),” et la phrase est complétée par les mots “, ainsi que,
dans le cas d’une fondation privée, les données visées à l’article 2:11,
§ 2, 3°”.

Art. 49. Artikel 2:6, § 3, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld
met de woorden “, voor zover het doel of het voorwerp waarvoor zij is
opgericht, of haar werkelijk doel of voorwerp, niet strijdig zijn met de
wet of met de openbare orde”.

Art. 49. L’article 2:6, § 3, du même Code est complété par les mots
“, et à condition que le but ou l’objet en vue duquel elle est constituée,
ou son but ou son objet réel, ne contreviennent pas à la loi ou à l’ordre
public”.

Art. 50. In artikel 2:8 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 50. à l’article 2:8 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in paragraaf 2, eerste lid, 6°, worden de woorden “en de
inschrijvers” ingevoegd tussen de woorden “de inbrengen van de
oprichters” en de woorden “, het op de inbrengen”;

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, les mots “et des souscripteurs” sont
insérés entre les mots “les apports des fondateurs” et les mots “, le
montant pour lequel”;

2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende:

2° l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

“§ 4. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd,
evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, moet voor de
besloten vennootschap en de naamloze vennootschap in het vennootschapsdossier worden neergelegd.”.

“§ 4. Pour la société à responsabilité limitée et la société anonyme, la
réunion de toutes les actions entre les mains d’une personne ainsi que
l’identité de cette personne doivent être déposées dans le dossier de
société.”.

Art. 51. In artikel 2:9, § 2, 7°, c), van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “de omvang van hun bevoegdheden” ingevoegd tussen de
woorden “artikel 9:10,” en de woorden “en de wijze waarop zij hun
bevoegdheid uitoefenen”.

Art. 51. Dans l’article 2:9, § 2, 7°, c), du même Code, les mots
“l’étendue de leurs pouvoirs” sont insérés entre les mots “l’article 9:10,”
et les mots “et la manière d’exercer leurs pouvoirs”.

Art. 52. In artikel 2:10, § 2, 7°, d), van hetzelfde Wetboek, worden de
woorden “overeenkomstig artikel 10:11” opgeheven en worden de
woorden “de omvang van hun bevoegdheden” ingevoegd tussen de
woorden “is opgedragen,” en de woorden “en de wijze waarop zij hun
bevoegdheid uitoefenen”.

Art. 52. Dans l’article 2:10, § 2, 7°, d), du même Code, les mots
“conformément à l’article 10:11” sont abrogés et les mots “l’étendue de
leurs pouvoirs” sont insérés entre les mots “la gestion journalière de
l’AISBL,” et les mots “et la manière d’exercer leurs pouvoirs”.

Art. 53. In artikel 2:11, § 2, 4°, c), van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “de omvang van hun bevoegdheden” ingevoegd tussen de
woorden “is opgedragen,” en de woorden “en de wijze waarop zij deze
uitoefenen”.

Art. 53. Dans l’article 2:11, § 2, 4°, c), du même Code, les mots “les
modalités d’exercice de ces derniers” sont remplacés par les mots
“l’étendue de leurs pouvoirs et la manière d’exercer leurs pouvoirs,
agissant”.

Art. 54. In de Franse tekst van artikel 2:16 van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “1°,” opgeheven.

Art. 54. Dans l’article 2:16 du même Code, les mots “1°,” sont
abrogés.

Art. 55. Artikel 2:40 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met
een paragraaf 3, luidende:

Art. 55. L’article 2:40 du même Code est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

“§ 3. Paragraaf 1, eerste lid en paragraaf 2, eerste lid, zijn van
toepassing op de nietigheid wegens vormgebrek van wijzigingen van
de bepalingen van de statuten en van de oprichtingsakte.”.

“§ 3. Le paragraphe 1er, alinéa 1er et le paragraphe 2, alinéa 1er, sont
applicables à la nullité pour vice de forme des modifications des
dispositions des statuts et de l’acte constitutif.”.

Art. 56. In de Franse tekst van artikel 2:51 van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “du mandat qu’il a reçu” vervangen door de
woorden “de la mission qui lui a été confiée”.

Art. 56. Dans l’article 2:51 du même Code, les mots “du mandat
qu’il a reçu” sont remplacés par les mots “de la mission qui lui a été
confiée”.

Art. 57. In artikel 2:55 van hetzelfde Wetboek wordt het derde lid
vervangen als volgt:

Art. 57. Dans l’article 2:55 du même Code, l’alinéa 3 est remplacé
par ce qui suit:

“De vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon die bestuurder
en vennoot is in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap, of die enige bestuurder is in een naamloze vennootschap
waarin de statuten bepalen dat de enige bestuurder hoofdelijk en
onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap, is niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de
rechtspersoon.”

“Le représentant permanent d’une personne morale qui est administrateur et associé dans une société en nom collectif ou une société en
commandite, ou qui est l’administrateur unique d’une société anonyme
dont les statuts prévoient que l’administrateur est solidairement et
indéfiniment responsable des obligations de la société, ne contracte
aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la
personne morale”.

Art. 58. In artikel 2:57, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 58. À l’article 2:57, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les
modifications suivantes sont apportées:

1° de woorden “in de artikelen XX.225 en XX.227” worden vervangen
door de woorden “in artikel XX.227”;

1° les mots “aux articles XX.225 et XX.227” sont remplacés par les
mots “à l’article XX.227”;

2° in het bepaalde onder 1° worden in de Franse tekst de woorden
“l’exercice” vervangen door de woorden “les trois exercices”.

2° au point 1°, les mots “l’exercice” sont remplacés par les mots “les
trois exercices”.

Art. 59. In artikel 2:58, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt het
woord “vennootschap” vervangen door het woord “rechtspersoon”.

Art. 59. Dans l’article 2:58, alinéa 2, du même Code, le mot “société”
est remplacé par les mots “personne morale”.
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Art. 60. In artikel 2:59, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt de
eerste zin aangevuld met de woorden “of ter beschikking gesteld op de
website van de rechtspersoon”.

Art. 60. Dans l’article 2:59, alinéa 2, du même Code, la première
phrase est complété par les mots “ou mis à la disposition sur le site
internet de la personne morale”.

Art. 61. In artikel 2:69, vijfde lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek
wordt het woord “gedaagden” vervangen door het woord “eisers”.

Art. 61. Dans l’article 2:69, alinéa 5, deuxième phrase, du même
Code, le mot “défendeurs” est remplacé par le mot “demandeurs”.

Art. 62. In artikel 2:71 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 62. A l’article 2:71 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

“1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:

“1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

“§ 1. Het besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van een
besloten vennootschap, een coöperatieve vennootschap, een naamloze
vennootschap, een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap, dat op elk ogenblik kan worden genomen, vereist
een statutenwijziging.”;

“§ 1er. La décision de l’assemblée générale de dissolution de la société
à responsabilité limitée, la société coopérative, la société anonyme, la
société européenne ou la société coopérative européenne, qui peut être
prise à tout moment, requiert une modification des statuts.”;

2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden “Voor de gevallen
waarin de vennootschap besluit haar activiteiten te beëindigen of
indien er niet langer van kan worden uitgegaan dat de vennootschap
haar activiteiten zal voortzetten, wordt voornoemde staat,” vervangen
door de woorden “Voornoemde staat wordt,”;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots “Dans le cas où la société
décide de mettre fin à ses activités ou si l’on ne peut plus escompter que
la société poursuivra ses activités, l’état” sont remplacés par les mots
“L’état”;

3° in paragraaf 3 worden de woorden “verzonden overeenkomstig de
artikelen 5:84 of 7:132,” vervangen door de woorden “ter beschikking
gesteld overeenkomstig de artikelen 5:84, 6:70, § 2, of 7:132,”.

3° au paragraphe 3, les mots “adressée aux associés conformément
aux articles 5:84 ou 7:132,” sont remplacés par les mots “mise à la
disposition aux associés conformément aux articles 5:84, 6:70, § 2, ou
7:132,”.

Art. 63. In artikel 2:79 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“toe te kennen” vervangen door het woord “toekennen”.

Art. 63. Dans le texte néerlandais de l’article 2:79 du même Code, les
mots “toe te kennen” sont remplacés par le mot “toekennen”.

Art. 64. In artikel 2:82, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “het tijdig rekening en verantwoording doen en tijdig
afrekenen” vervangen door de woorden “een tijdige afrekening en
verantwoording”.

Art. 64. Dans le texte néerlandais de l’article 2:82, alinéa 3, du même
Code, les mots “het tijdig rekening en verantwoording doen en tijdig
afrekenen” sont remplacés par les mots “een tijdige afrekening en
verantwoording”.

Art. 65. In artikel 2:87 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 65. À l’article 2:87 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “de akte van
benoeming” vervangen door de woorden “het benoemingsbesluit”;

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “l’acte de nomination” sont
remplacés par les mots “la décision de nomination”;

2° in de Franse tekst van paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden
“l’arrêté de nomination” vervangen door de woorden “la décision de
nomination”;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “l’arrêté de nomination” sont
remplacés par les mots “la décision de nomination”;

3° in de Franse tekst van paragraaf 1, derde lid, worden de woorden
“l’arrêté de nomination” vervangen door de woorden “la décision de
nomination”;

3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “l’arrêté de nomination” sont
remplacés par les mots “la décision de nomination”;

4° in de Franse tekst van paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden
“l’arrêté de nomination” vervangen door de woorden “la décision de
nomination”;

4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots “l’arrêté de nomination” sont
remplacés par les mots “la décision de nomination”;

5° in paragraaf 2, derde lid, wordt het woord “het” ingevoegd tussen
het woord “in” en het woord “benoemingsbesluit”.

5° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots “l’arrêté de nomination” sont
remplacés par les mots “la décision de nomination”.

Art. 66. In artikel 2:109 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 66. A l’article 2:109 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met de woorden “van de
VZW of van het door de statuten aangewezen orgaan van de IVZW”;

1° le 1° est complété par les mots “de l’ASBL ou de l’organe désigné
par les statuts de l’AISBL”;

2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.”.

“La dissolution entraîne la clôture de l’exercice.”.

Art. 67. In artikel 2:113 van hetzelfde Wetboek wordt een
paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende:

Art. 67. Dans l’article 2:113 du même Code, il est inséré un
paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

“§ 3/1. Het vonnis dat de gerechtelijke ontbinding uitspreekt van
een VZW of van een IVZW is vatbaar voor verzet door de verstekdoende partij.

“§ 3/1. Le jugement prononçant la dissolution judiciaire d’une ASBL
ou d’une AISBL est susceptible d’opposition par la partie défaillante.

Het verzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen
een maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de
gerechtelijke ontbinding door de griffie.

L’opposition n’est recevable que si elle est formée dans le mois de la
publication au Moniteur belge par le greffe de la dissolution judiciaire.

De termijn om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis, is een
maand te rekenen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van
de gerechtelijke ontbinding door de griffie.

Le délai pour former appel du jugement est d’un mois à compter de
la publication au Moniteur belge par le greffe de la dissolution judiciaire.

Hoger beroep, verzet of derdenverzet tegen het vonnis dat de
gerechtelijke ontbinding uitspreekt of afwijst, wordt zonder verwijl in
staat gesteld.

L’appel, l’opposition ou la tierce opposition dirigés contre le
jugement prononçant la dissolution judiciaire ou refusant de la déclarer,
sont instruits avec célérité.

Indien het aangevochten vonnis een vereffenaar heeft aangewezen,
dient deze in de zaak te worden betrokken voor het sluiten van de
debatten.

Si le jugement entrepris a désigné un liquidateur, celui-ci doit être
appelé à la cause avant la clôture des débats.

Op verzoek van de meest gerede partij wordt de zaak vastgesteld om
gepleit te worden binnen één maand volgend op het verzoek tot
bepaling van de rechtsdag.”.

À la demande de la partie la plus diligente, l’affaire est fixée pour être
plaidée dans le mois de la demande de fixation.”.
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Art. 68. In artikel 2:114 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 68. À l’article 2:114 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in paragraaf 1, 5°, worden de woorden “gedurende drie opeenvolgende boekjaren” opgeheven;

1° au paragraphe 1er, 5°, les mots “est restée en défaut de satisfaire”
sont remplacés par les mots “n’a pas satisfait” et les mots “pendant trois
exercices consécutifs,” sont supprimés;

2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord “derde” opgeheven;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots “du troisième exercice” sont
remplacés par les mots “de l’exercice”;

3° in het artikel wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende:

3° dans l’article, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

“§ 3/1. Het vonnis dat de gerechtelijke ontbinding uitspreekt van
een stichting is vatbaar voor verzet door de verstekdoende partij.

“§ 3/1. Le jugement prononçant la dissolution judiciaire d’une
fondation est susceptible d’opposition par la partie défaillante.

Het verzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen
een maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de
gerechtelijke ontbinding door de griffie.

L’opposition n’est recevable que si elle est formée dans le mois de la
publication au Moniteur belge par le greffe de la dissolution judiciaire.

De termijn om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis, is een
maand te rekenen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van
de gerechtelijke ontbinding door de griffie.

Le délai pour former appel du jugement est d’un mois à compter de
la publication au Moniteur belge par le greffe de la dissolution judiciaire.

Hoger beroep, verzet of derdenverzet tegen het vonnis dat de
gerechtelijke ontbinding uitspreekt of afwijst, wordt zonder verwijl in
staat gesteld.

L’appel, l’opposition ou la tierce opposition dirigés contre le
jugement prononçant la dissolution judiciaire ou refusant de la déclarer,
sont instruits avec célérité.

Indien het aangevochten vonnis een vereffenaar heeft aangewezen,
dient deze in de zaak te worden betrokken voor het sluiten van de
debatten.

Si le jugement entrepris a désigné un liquidateur, celui-ci doit être
appelé à la cause avant la clôture des débats.

Op verzoek van de meest gerede partij wordt de zaak vastgesteld om
gepleit te worden binnen één maand volgend op het verzoek tot
bepaling van de rechtsdag.”.

À la demande de la partie la plus diligente, l’affaire est fixée pour être
plaidée dans le mois de la demande de fixation.”.

Art. 69. In artikel 2:119, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, worden
de woorden “het tijdig rekening en verantwoording doen en tijdig
afrekenen” vervangen door de woorden “een tijdige afrekening en
verantwoording”.

Art. 69. Dans le texte néerlandais de l’article 2:119, alinéa 4, du
même Code, les mots “het tijdig rekening en verantwoording doen en tijdig
afrekenen” sont remplacés par les mots “een tijdige afrekening en
verantwoording”.

Art. 70. In artikel 2:121, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “de akte van benoeming” vervangen door de
woorden “het benoemingsbesluit”.

Art. 70. À l’article 2:121, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots
“l’acte de nomination” sont remplacés par les mots “la décision de
nomination”.

Art. 71. In artikel 2:129 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 71. À l’article 2:129 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “van de VZW of
aan het door de statuten aangewezen orgaan van de IVZW” ingevoegd
tussen de woorden “de algemene vergadering” en de woorden
“voorgelegd” en worden de woorden “van de VZW of het door de
statuten aangewezen orgaan van de IVZW” ingevoegd tussen de
woorden “algemene vergadering” en de woorden “de beslissing of de
verrichting”;

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “de l’ASBL ou à l’organe
désigné par les statuts de l’AISBL” sont insérés entre les mots “soumise
à l’assemblée générale” et les mots “; en cas d’approbation” et les mots
“celle-ci” sont remplacés par les mots “l’assemblée générale de l’ASBL
ou l’organe désigné par les statuts de l’AISBL”;

2° in paragraaf 3 worden de woorden “van de VZW of aan het door
de statuten aangewezen orgaan van de IVZW” ingevoegd tussen de
woorden “aan de algemene vergadering” en de woorden “voorgelegd”
en worden de woorden “van de VZW of het door de statuten
aangewezen orgaan van de IVZW” ingevoegd tussen de woorden
“ingeval de algemene vergadering” en de woorden “de beslissing of de
verrichting”.

2° au paragraphe 3, les mots “de l’ASBL ou à l’organe désigné par les
statuts de l’AISBL” sont insérés entre les mots “soumise à l’assemblée
générale” et les mots “; en cas d’approbation” et les mots “celle-ci” sont
remplacés par les mots “l’assemblée générale de l’ASBL ou l’organe
désigné par les statuts de l’AISBL”.

Art. 72. In artikel 2:135 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 72. À l’article 2:135 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in het eerste lid, 3°, worden de woorden “van de VZW of de
vergadering van het door de statuten aangewezen orgaan van de
IVZW” ingevoegd tussen de woorden “op de algemene vergadering”
en de woorden “aanwezig of vertegenwoordigd”;

1° à l’alinéa 1er, 3°, les mots “de l’ASBL ou à la réunion de l’organe
désigné par les statuts de l’AISBL” sont insérés entre les mots “à
l’assemblée générale” et les mots “et se prononcent”;

2° in het tweede lid worden de woorden “van de VZW of het door de
statuten aangewezen orgaan van de IVZW” ingevoegd tussen de
woorden “de algemene vergadering” en het woord “aanwijst”.

2° à l’alinéa 2, les mots “de l’ASBL ou l’organe désigné par les statuts
de l’AISBL” sont insérés entre les mots “l’assemblée générale” et le mot
“indique”.

Art. 73. In artikel 2:138, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “Als de vereffening met een tekort werd afgesloten
en” vervangen door het woord “Indien”.

Art. 73. Dans l’article 2:138, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots
“si la liquidation était déficitaire lors de la clôture et” sont abrogés et les
mots “après celle-ci” sont remplacés par les mots “après la clôture”.

Art. 74. In artikel 2:143, § 4, tweede lid, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “of van de algemene vergadering van obligatiehouders van een vennootschap” ingevoegd tussen de woorden “van
een rechtspersoon” en de woorden “bedoeld in artikel 2:44”.

Art. 74. Dans l’article 2:143, § 4, alinéa 2, du même Code, les mots
“ou de l’assemblée générale des obligataires d’une société” sont insérés
entre les mots “d’une personne morale” et les mots “prévues par
l’article 2:44”.

Art. 75. In artikel 2:148, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “artikel 2:24” vervangen door de woorden “de artikelen 2:24, 2:25 of 2:26”.

Art. 75. Dans l’article 2:148, alinéa 2, du même Code, les mots “à
l’article 2:24” sont remplacés par les mots “aux articles 2:24, 2:25 ou
2:26”.

Art. 76. In artikel 3:4 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 76. À l’article 3:4 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in het tweede lid, worden de woorden “eerste lid,” ingevoegd
tussen de woorden “bedoeld in artikel 3:6, § 1,” en de woorden “6°,
evenwel vermelden”;

1° à l’alinéa 2, les mots “alinéa 1er,” sont insérés entre les mots “visée
à l’article 3:6, § 1er,” et les mots “6°, dans l’annexe”;
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2° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin:

2° l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante:

“De organisaties van openbaar belang als bedoeld in artikel 1:12, 2°,
vermelden de verantwoording bedoeld in artikel 3:6, § 1, eerste lid, 6°,
uitsluitend in het jaarverslag.”.

“Les entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°, reprennent la
justification visée à l’article 3:6, § 1er, alinéa 1er, 6°, exclusivement dans
le rapport de gestion.”.

Art. 77. In artikel 3:6 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 77. À l’article 3:6 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in paragraaf 1, eerste lid, 7°, wordt het woord “6:12” vervangen
door de woorden “6:65, § 1, tweede lid”;

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, les mots “6:12” sont remplacés par
les mots “6:65, § 1er, alinéa 2”;

2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden “tweede en derde
lid” vervangen door de woorden “eerste en tweede lid” en wordt het
woord “niet” ingevoegd tussen de woorden “vennootschappen die” en
de woorden “meer dan één”;

2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots “alinéas 2 et 3” sont remplacés
par les mots “alinéas 1er et 2” et le mot “dépassent” est remplacé par les
mots “ne dépassent pas”;

3° in paragraaf 4, negende lid, worden de woorden “paragraaf 1, 1°,
tweede lid” vervangen door de woorden “paragraaf 1, tweede lid”.

3° au paragraphe 4, alinéa 9, les mots “paragraphe 1er, 1°, alinéa 2”
sont remplacés par les mots “paragraphe 1er, alinéa 2”.

Art. 78. In artikel 3:47 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 78. À l’article 3:47 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “, in de vorm en met
de inhoud bepaald door de Koning” opgeheven;

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “, dont la forme et le contenu
sont déterminés par le Roi” sont abrogés;

2° paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de woorden “en
maakt de in het eerste lid bedoelde jaarrekening op in de vorm en met
de inhoud bepaald door de Koning”;

2° paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les mots “et établit les
comptes annuels visés à l’alinéa 1er dans la forme et le contenu
déterminés par le Roi”;

3° in de Franse tekst van paragraaf 3 wordt het woord “petites”
ingevoegd tussen het woord “Les” en de woorden “ASBL ou AISBL”;

3° au paragraphe 3, le mot “petites” est inséré entre le mot “Les” et
les mots “ASBL ou AISBL”;

4° in paragraaf 5 worden de woorden “paragrafen 2 tot 3” vervangen
door de woorden “paragrafen 2 tot 4”;

4° au paragraphe 5, les mots “paragraphes 2 à 3” sont remplacés par
les mots “paragraphes 2 à 4”;

5° in paragraaf 6, eerste lid, worden de woorden “verrichtingen die in
de jaarrekening moeten worden vastgesteld” vervangen door de
woorden “in de jaarrekening weergegeven verrichtingen”.

5° au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots “devant être constatées” sont
remplacés par les mots “à constater”.

Art. 79. In artikel 3:51 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 79. À l’article 3:51 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “in de vorm en met
de inhoud bepaald door de Koning” opgeheven;

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “, dont la forme et le contenu
sont déterminés par le Roi” sont abrogés;

2° paragraaf 1, tweede lid, wordt aangevuld met de woorden “en
maakt de in het eerste lid bedoelde jaarrekening op in de vorm en met
de inhoud bepaald door de Koning”;

2° paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les mots “et établit les
comptes annuels visés à l’alinéa 1er dans la forme et le contenu
déterminés par le Roi”;

3° in paragraaf 5 worden de woorden “paragrafen 2 tot en met 3”
vervangen door de woorden “paragrafen 2 tot 4”;

3° au paragraphe 5, les mots “paragraphes 2 à 3” sont remplacés par
les mots “paragraphes 2 à 4”;

4° in paragraaf 6, eerste lid, worden de woorden “verrichtingen die in
de jaarrekening moeten worden vastgesteld” vervangen door de
woorden “in de jaarrekening weergegeven verrichtingen”.

4° au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots “devant être constatées” sont
remplacés par les mots “à constater”.

Art. 80. In artikel 3:98, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 80. À l’article 3:98, § 2, du même Code, les modifications
suivantes sont apportées:

1° de woorden “6° en” worden opgeheven;
2° de zin “Ten behoeve van dit artikel moet het woord “vennootschap”, aangewend in voornoemde artikelen, worden begrepen als
“vereniging”.” wordt opgeheven;
3° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende:
“Voor deze toepassing op overeenkomstige wijze, moeten in de
voormelde artikelen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
1° het woord “vennootschap” moet worden begrepen als “vereniging”;

1° les mots “6° et” sont abrogés;
2° la phrase “Pour les besoins du présent article, le terme “société”
utilisé dans les articles précités doit s’entendre comme étant “association”.” est abrogée;
3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:
“Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités doivent s’entendre avec les modifications suivantes:
1° le terme “société” doit s’entendre comme étant “association”;

2° in artikel 3:75, § 1, eerste lid, 6°, worden de woorden “overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6” vervangen door de woorden “overeenkomstig artikel 3:48”.”.

2° dans l’article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6°, les mots “conformément aux
articles 3:5 et 3:6” sont remplacés par les mots “conformément à
l’article 3:48”.”.

Art. 81. In artikel 3:99, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 81. À l’article 3:99, § 2, du même Code, les modifications
suivantes sont apportées:

1° de woorden “6° en” worden opgeheven;
2° de zin “Ten behoeve van dit artikel moeten de woorden
“vennootschap” en “algemene vergadering”, aangewend in voornoemde artikelen, worden begrepen als respectievelijk “stichting” en
“bestuursorgaan”.” wordt opgeheven;
3° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende:

1° les mots “6° et” sont abrogés;
2° la phrase “Pour les besoins du présent article, les termes “société”
et “assemblée générale” utilisés dans les articles précités doivent
s’entendre comme étant respectivement “fondation” et “organe d’administration”.” est abrogée;
3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Voor deze toepassing op overeenkomstige wijze, moeten in de
voormelde artikelen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

“Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités doivent s’entendre avec les modifications suivantes:

1° de woorden “vennootschap” en “algemene vergadering” moeten
worden begrepen als respectievelijk “stichting” en “bestuursorgaan”;

1° les termes “société” et “assemblée générale” doivent s’entendre
comme étant respectivement “fondation” et “organe d’administration”;

2° in artikel 3:75, § 1, eerste lid, 6°, worden de woorden “overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6” vervangen door de woorden “overeenkomstig artikel 3:52”.”

2° dans l’article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6°, les mots “conformément aux
articles 3:5 et 3:6” sont remplacés par les mots “conformément à
l’article 3:52”.”
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Art. 82. In artikel 4:1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “het rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel dat
daaruit kan ontstaan, met elkaar te delen” vervangen door de woorden
“aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen”.

Art. 82. Dans l’article 4:1, alinéa 1er, du même Code, les mots
“partager le bénéfice patrimonial direct ou indirect qui pourra en
résulter” sont remplacés par les mots “distribuer ou procurer à ses
associés un avantage patrimonial direct ou indirect”.

Art. 83. In artikel 5:2 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 83. À l’article 5:2 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:
“Indien een besloten vennootschap wordt genoteerd als bedoeld in
artikel 1:11, zijn de volgende regels van toepassing:
1° als er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college;

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
“Si une société à responsabilité limitée est cotée au sens de
l’article 1:11, les règles suivantes sont d’application:
1° s’il y a plusieurs administrateurs, ils forment un collège;

2° de artikelen 7:53, 7:61, § 1, derde en vijfde lid, tweede zin, 7:82, § 1,
7:83, 7:84, 7:86, 7:87, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:97, 7:99, 7:100, 7:101, § 1, tweede
lid, 7:128, 7:129, §§ 2 en 3, 7:130, 7:131, 7:132, tweede en derde lid, 7:134,
§ 2, 7:139, vierde lid, 7:143, 7:144, 7:145, 7:146, § 3, derde lid, en §§ 4 en
5, 7:146/1, 7:146/2, 7:148, 7:150, 7:151, 7:175, 7:189, 7:215, § 1, 4°, en § 2,
en 7:218, 2°, van overeenkomstige toepassing;

2° les articles 7:53, 7:61, § 1er, alinéas 3 et 5, deuxième phrase, 7:82,
§ 1er, 7:83, 7:84, 7:86, 7:87, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:97, 7:99, 7:100, 7:101, § 1er,
alinéa 2, 7:128, 7:129, §§ 2 et 3, 7:130, 7:131, 7:132, alinéas 2 et 3, 7:134,
§ 2, 7:139, alinéa 4, 7:143, 7:144, 7:145, 7:146, § 3, alinéa 3, et §§ 4 et 5,
7:146/1, 7:146/2, 7:148, 7:150, 7:151, 7:175, 7:189, 7:215, § 1er, 4°, et § 2,
et 7:218, 2°, s’appliquent par analogie;

3° in afwijking van artikel 5:42, eerste lid, kan aan elk aandeel slechts
één stem zijn verbonden, onverminderd de mogelijke toepassing van
artikel 7:53;”;

3° par dérogation à l’article 5:42, alinéa 1er, chaque action ne peut
avoir qu’une voix, sans préjudice de l’application de l’article 7:53;”;

2° in het tweede lid wordt het woord “hierboven” vervangen door de
woorden “in het eerste lid, 2°,”;

2° à l’alinéa 2, le mot “précitées” est remplacé par les mots “visées à
l’alinéa 1er, 2°,”;

3° het derde lid wordt opgeheven.

3° l’alinéa 3 est abrogé.

Art. 84. In artikel 5:25, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “, zetel en identificatienummer bedoeld in artikel 2:24, § 1,
3°, en § 2, 3°,” vervangen door de woorden “en zetel”.

Art. 84. Dans l’article 5:25, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots “,
le siège et le numéro d’immatriculation visé à l’article 2:24, § 1er, 3°, et
§ 2, 3°,” sont remplacés par les mots “et le siège”.

Art. 85. In artikel 5:30 van hetzelfde Wetboek wordt tussen het
derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

Art. 85. Dans l’article 5:30 du même Code, un alinéa rédigé comme
suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

“In afwijking van het voorgaande lid, wordt voor obligaties het totale
bedrag van de gedematerialiseerde effecten in het register vermeld en
niet het aantal.”.

“Par dérogation à l’alinéa qui précède, pour les obligations l’inscription visée par ledit alinéa concerne non le nombre des titres dématérialisés, mais leur montant total.”.

Art. 86. In artikel 5:33, zesde lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “het vereffeningsstelsel” vervangen door de woorden “de
vereffeningsinstelling”.”

Art. 86. Dans le texte néerlandais de l’article 5:33, alinéa 6, du même
Code, les mots “het vereffeningsstelsel” sont remplacés par les mots “de
vereffeningsinstelling”.

Art. 87. In artikel 5:47, § 1, van hetzelfde Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 87. À l’article 5:47, § 1er, du même Code, les modifications
suivantes sont apportées:

1° het woord “minstens” wordt opgeheven”;

1° les mots “au moins” sont abrogés”;

2° in de bepaling onder 4°, wordt het woord “statutaire” opgeheven.

2° au 4°, le mot “statutaire” est abrogé.

Art. 88. In artikel 5:49 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 88. Dans l’article 5:49 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten,” ingevoegd tussen de woorden “op
aandelen,” en de woorden “kunnen, al dan niet”;

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “, obligations convertibles
ou droits de souscription” sont insérés entre les mots “des actions” et
les mots “peuvent être émis”;

2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “van de aandelen”
vervangen door de woorden “van de effecten” en worden de woorden
“uit die aandelen” vervangen door de woorden “uit die effecten”;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “actions auxquelles” sont
remplacés par les mots “titres auxquels” et les mots “ces actions” sont
remplacés par les mots “ces titres”;

3° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord “aandelen” vervangen
door het woord “effecten”;

3° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “actions auxquelles” sont
remplacés par les mots “titres auxquels”;

4° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden “die betrekking
hebben op effecten op naam” ingevoegd tussen de woorden “van
certificaten” en de woorden “moet zich”, en wordt het woord
“aandelen” vervangen door het woord “effecten”;

4° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “se rapportant à des titres
nominatifs” sont insérés entre les mots “des certificats” et les mots “est
tenu”, et les mots “actions certifiées” sont remplacés par les mots “titres
certifiés”;

5° in paragraaf 1, vierde lid, wordt het woord “aandelenregister”
vervangen door de woorden “betrokken register”;

5° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots “des actions” sont remplacés
par le mot “concerné”;

6° in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden “die betrekking
hebben op aandelen” ingevoegd tussen de woorden “emittent van
certificaten” en het woord “onmiddellijk”, en worden de woorden “en
het overschot na vereffening die de vennootschap eventueel uitkeert
betaalbaar” vervangen door de woorden “betaalbaar, de eventuele
opbrengst van het inschrijvingsrecht en het overschot na vereffening
die eventueel door de vennootschap worden uitgekeerd”;

6° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots “se rapportant à des actions”
sont insérés entre les mots “de certificats” et les mots “met en
paiement”, et les mots “, l’éventuel produit du droit de souscription”
sont insérés entre les mots “les dividendes” et les mots “et le produit de
liquidation”;

7° in paragraaf 1, zesde lid, wordt het woord “aandelen” vervangen
door het woord “effecten”;

7° au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots “actions auxquelles” sont
remplacés par les mots “titres auxquels”;

8° in paragraaf 1, zevende lid, worden de woorden “, obligaties of
inschrijvingsrechten” ingevoegd tussen de woorden “de aandelen” en
de woorden “waarop zij”;

8° au paragraphe 1er, alinéa 7, le mot “auxquelles” est remplacé par
les mots “, obligations ou droits de souscription auxquels”;

9° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord “aandelen” vervangen
door het woord “effecten van dezelfde categorie en soort”;

9° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “actions certifiées émises”
sont remplacés par les mots “titres certifiés de la même catégorie et
classe émis”;

10° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord “aandelen” vervangen door het woord “effecten”.

10° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot “actions” est remplacé par le
mot “titres”.
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Art. 89. In artikel 5:50 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“op naam” opgeheven.

Art. 89. À l’article 5:50 du même Code le mot “nominatives” est
abrogé.

Art. 90. In artikel 5:63 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 90. À l’article 5:63 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in paragraaf 1, tweede lid, 2°, worden de woorden “of de wettelijk
samenwonende partner” ingevoegd tussen de woorden “de echtgenoot” en de woorden “van de overdrager”;

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots “ou au cohabitant légal”
sont insérés entre les mots “au conjoint” et les mots “du cédant”;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “, en zelfs wanneer een
statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen” opgeheven.

2° au paragraphe 2, les mots “, et même lorsqu’une restriction
statutaire à la cessibilité n’est pas reprise dans le registre des
actionnaires” sont abrogés.

Art. 91. Artikel 5:67 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met
een lid, luidende:

Art. 91. L’article 5:67 du même Code est complété par un alinéa
rédigé comme suit:

“Een overdracht in strijd met overdrachtsbeperkingen die in regelmatig openbaar gemaakte statuten zijn opgenomen, kan aan de
vennootschap of derden niet worden tegengeworpen, ongeacht de
goede of kwade trouw van de overnemer, zelfs wanneer de statutaire
overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.”.

“Une cession contraire aux restrictions à la cessibilité qui figurent
dans des statuts publiés régulièrement, n’est opposable ni à la société ni
aux tiers, que le cessionnaire soit de bonne ou de mauvaise foi, même
lorsque la restriction statutaire ne figure pas dans le registre des
actionnaires.”.

Art. 92. In artikel 5:69, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “rechtstreeks of onrechtstreeks” ingevoegd tussen de
woorden “in onderling overleg handelend,” en de woorden “95 % van
de aandelen”.

Art. 92. Dans l’article 5:69, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots
“directement ou indirectement” sont insérés entre le mot “détient” et
les mots “95 % des actions”.

Art. 93. In de Franse tekst van artikel 5:73, § 2, eerste lid, tweede
zin, van hetzelfde Wetboek wordt het woord “stipuler” vervangen door
het woord “prévoir”, en worden de woorden “désignés à cet effet, ou par
plusieurs administrateurs agissant” vervangen door de woorden “, agissant seuls ou”.

Art. 93. Dans l’article 5:73, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, du
même Code, le mot “stipuler” est remplacé par le mot “prévoir”, et les
mots “désignés à cet effet, ou par plusieurs administrateurs agissant”
sont remplacés par les mots “, agissant seuls ou”.

Art. 94. In artikel 5:79, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt de
zin “Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid wordt geregeld bij de
statuten.” opgeheven.

Art. 94. Dans l’article 5:79, alinéa 1er, du même Code, la phrase
“Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs sont déterminés
par les statuts.” est abrogée.

Art. 95. In artikel 5:81, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden
de woorden “tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op
de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende
bewijs” vervangen door de woorden “ook al is ze openbaar gemaakt”.

Art. 95. Dans l’article 5:81, alinéa 2, du même Code, les mots “sauf
si la société prouve que le tiers en avait connaissance ou ne pouvait
l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve” sont remplacés par les mots
“même si elle est publiée”.

Art. 96. In artikel 5:83, derde lid, van hetzelfde Wetboek, worden de
woorden “de aandeelhouders zonder stemrecht,” ingevoegd tussen de
woorden “aan de aandeelhouders,” en de woorden “de houders van
converteerbare obligaties op naam”.

Art. 96. Dans l’article 5:83, alinéa 3, du même Code, les mots “aux
actionnaires sans droit de vote,” sont insérés entre les mots “aux
actionnaires,” et les mots “aux titulaires d’obligations convertibles
nominatives”.

Art. 97. In artikel 5:86, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “van aandelen zonder stemrecht,” ingevoegd tussen de
woorden “De houders” en de woorden “van converteerbare obligaties”.

Art. 97. Dans l’article 5:86, alinéa 2, du même Code, les mots
“d’actions sans droit de vote,” sont insérés entre les mots “Les
titulaires” et les mots “d’obligations convertibles”.

Art. 98. In artikel 5:90 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst in zoverre de
statuten dit toelaten.” vervangen door de woorden “Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.”.

Art. 98. À l’article 5:90 du même Code, les mots “Ceux qui ont
participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent
consulter cette liste pour autant que les statuts le prévoient.” sont
remplacés par les mots “Tout actionnaire peut consulter cette liste.”.

Art. 99. In artikel 5:91, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 99. À l’article 5:91, alinéa 2, du même Code les modifications
suivantes sont apportées:

1° de woorden “deelt schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk
mee aan het bestuursorgaan en” worden ingevoegd tussen de woorden
“De commissaris” en de woorden “geeft antwoord op de vragen”;

1° les mots “communique sans délai les questions écrites qu’il reçoit
à l’organe d’administration et” sont insérés entre les mots “Le
commissaire” et les mots “répond aux questions”;

2° in de Franse tekst wordt de zin “Les questions écrites adressées au
commissaire doivent dans le même temps être transmises à la société.”
opgeheven.

2° la phrase “Les questions écrites adressées au commissaire doivent
dans le même temps être transmises à la société.” est supprimée.

Art. 100. In artikel 5:100 van hetzelfde Wetboek wordt vóór het
eerste lid een lid toegevoegd, luidende:

Art. 100. Dans l’article 5:100 du même Code, un alinéa rédigé
comme suit est inséré avant l’alinéa 1er:

“De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te
brengen in de statuten.”.

“L’assemblée générale a le droit d’apporter des modifications aux
statuts.”.

Art. 101. In deel 2, boek 5, titel 5, wordt het opschrift van
hoofdstuk 1 vervangen als volgt:

Art. 101. À la partie 2, livre 5, titre 5, l’intitulé du chapitre 1er est
remplacé par ce qui suit:

“Hoofdstuk 1. Bijkomende inbrengen en de uitgifte van nieuwe
aandelen, van converteerbare obligaties en van inschrijvingsrechten.”.

“Chapitre 1er. Apports supplémentaires et émission de nouvelles
actions, d’obligations convertibles et de droits de souscription.”.

Art. 102. In artikel 5:120 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 102. À l’article 5:120 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “, converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten” ingevoegd tussen de woorden
“nieuwe aandelen” en de woorden “vereist een statutenwijziging”.”

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “, d’obligations convertibles
ou de droits de souscription” sont insérés entre les mots “d’actions
nouvelles” et les mots “nécessite une modification des statuts”.”

2° paragraaf 2 wordt aangevuld met de woorden “en neergelegd en
bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1°”.

2° le paragraphe 2 est complété par les mots “et est déposée et
publiée conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°”.
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Art. 103. In artikel 5:127 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“aan de obligatiehouder die de conversie van zijn effecten heeft
gevraagd,” opgeheven, en worden de woorden “vervangen door
aandelen,” vervangen door de woorden “geconverteerd of vervangen
door aandelen”.

Art. 103. Dans l’article 5:127 du même Code, les mots “à l’obligataire qui a demandé la conversion de ses titres,” sont abrogés, et les
mots “converties ou” sont insérés entre les mots “ont été” et les mots
“substituées par”.

Art. 104. In artikel 5:132 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 104. À l’article 5:132 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° in de Franse tekst van het eerste lid wordt het woord “auprès”
opgeheven;
2° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin:

1° à l’alinéa 1er, le mot “auprès” est abrogé;
2° l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante:

“Indien het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:137, § 2, nieuwe
aandelen heeft uitgegeven zonder meteen de statuten te wijzigen,
brengt het de instelling ervan op de hoogte dat die verrichting is
uitgevoerd. De instelling staat de personen die bevoegd zijn om de
vennootschap te verbinden toe om over de bijzondere rekening te
beschikken. In de authentieke akte houdende vaststelling van de
uitgifte van aandelen van het boekjaar bedoeld in artikel 5:137, § 2,
tweede zin, vermeldt de notaris voor elke inbreng in geld of de
verplichting om die inbreng op de bijzondere rekening te storten werd
nageleefd.”;

“Si, conformément à l’article 5:137, § 2, l’organe d’administration a
émis de nouvelles actions sans modifier immédiatement les statuts, il
informe l’établissement de la réalisation de l’opération. L’établissement
permet aux personnes habilitées à engager la société de disposer du
compte spécial. Dans l’acte authentique constatant les émissions
d’actions de l’exercice visée à l’article 5:137, § 2, deuxième phrase, le
notaire indique, pour chaque apport en numéraire, si l’obligation de
versement sur le compte spécial a été respectée.”;

3° in het derde lid wordt het woord “gestort” vervangen door het
woord “gebeurd”.

3° dans le texte néerlandais de l’alinéa 3, le mot “gestort” est remplacé
par le mot “gebeurd”.

Art. 105. In artikel 5:135, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “of inschrijvingsrechten” opgeheven.”.

Art. 105. Dans l’article 5:135, 2°, du même Code, les mots “ou de
droits de souscription” sont abrogés.”.

Art. 106. In deel 2, boek 5, titel 5, hoofdstuk 1, afdeling 4, van
hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van onderafdeling 3 vervangen
als volgt:

Art. 106. Dans la partie 2, livre 5, titre 5, chapitre 1er, section 4, du
même Code, l’intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit:

“Onderafdeling 3. Uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en
van inschrijvingsrechten door het bestuursorgaan.”.

“Sous-section 3. Émission d’actions, d’obligations convertibles et de
droits de souscription par l’organe d’administration.”.

Art. 107. In artikel 5:137, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 107. À l’article 5:137, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les
modifications suivantes sont apportées:

1° de woorden “, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten” worden ingevoegd tussen de woorden “Bij uitgifte van
aandelen” en de woorden “door het bestuursorgaan”;

1° les mots “, d’obligations convertibles ou de droits de souscription”
sont insérés entre les mots “En cas d’émission d’actions” et les mots
“par l’organe d’administration”;

2° de woorden “5:120, § 1, tweede lid, 5:121 tot 5:130” worden
vervangen door de woorden “5:120, § 1, en 5:121 tot 5:133, met
uitzondering van artikel 5:130, § 2”.

2° les mots “5:120, § 1er, alinéa 2, 5:121 à 5:130” sont remplacés par les
mots “5:120, § 1er, et 5:121 à 5:133, à l’exception de l’article 5:130, § 2”.

Art. 108. In artikel 5:138, 3°, van hetzelfde Wetboek wordt het woord
“5:123” vervangen door het woord “5:124”.

Art. 108. Dans l’article 5:138, 3°, du même Code, le mot “5:123” est
remplacé par le mot “5:124”.

Art. 109. Artikel 5:143 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met
een lid, luidende:

Art. 109. L’article 5:143 du même Code est complété par un alinéa
rédigé comme suit:

“Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de
artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen toepassing.”.

“Lors de la prise de la décision visée par cet article, les articles 5:76,
5:77 et 5:78 ne sont pas applicables.”.

Art. 110. In artikel 5:144, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “van de aandeelhouders terugvorderen” vervangen door
“terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten
behoeve van wie de uitkering is beslist”.

Art. 110. Dans l’article 5:144, alinéa 2, du même Code, les mots “par
les actionnaires qui l’ont reçue” sont remplacés par les mots “par les
actionnaires ou toutes autres personnes en faveur desquelles la
distribution a été décidée”.

Art. 111. In artikel 5:147 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“5:142, 5:143” vervangen door het woord “5:145”.

Art. 111. Dans l’article 5:147 du même Code, les mots “5:142, 5:143”
sont remplacés par le mot “5:145”.

Art. 112. In artikel 5:149 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 112. À l’article 5:149 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° in het eerste lid worden de woorden “de artikelen 5:142 en 5:143”
vervangen door de woorden “artikel 5:145”;

1° à alinéa 1er, les mots “aux articles 5:142 et 5:143” sont remplacés
par les mots “à l’article 5:145”;

2° in het derde lid wordt het woord “machting” vervangen door het
woord “machtiging”.

2° dans le texte néerlandais de l’alinéa 3, le mot “machting” est
remplacé par le mot “machtiging”.

Art. 113. In artikel 5:155, § 3, van hetzelfde Wetboek wordt de zin
“In dit geval is de termijn van twee jaar als bedoeld in artikel 5:154, § 1,
tweede lid, 1°, sinds de oprichting van de vennootschap niet van
toepassing.” vervangen als volgt: “In dit geval zijn de termijnen als
bedoeld in artikel 5:154, § 1, tweede lid, 1° en 2°, niet van toepassing.”.

Art. 113. Dans l’article 5:155, § 3, du même Code, la phrase “En
pareil cas, le délai de deux ans à compter de la constitution de la société,
visé à l’article 5:154, § 1er, alinéa 2, 1°, n’est pas d’application.” est
remplacé par la phrase “En pareil cas, les délais visés à l’article 5:154,
§ 1er, alinéa 2, 1° et 2°, ne sont pas d’application.”.

Art. 114. In artikel 5:156, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek
wordt de zin “In dit geval is de termijn als bedoeld in artikel 5:154, § 1,
tweede lid, 1°, niet van toepassing.” vervangen als volgt: “In dit geval
zijn de termijnen als bedoeld in artikel 5:154, § 1, tweede lid, 1° en 2°,
niet van toepassing.”.

Art. 114. Dans l’article 5:156, § 1er, alinéa 1er, du même Code, la
phrase “En pareil cas, le délai visé à l’article 5:154, § 1er, alinéa 2, 1°,
n’est pas d’application.” est remplacée par la phrase “En pareil cas, les
délais visés à l’article 5:154, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, ne sont pas
d’application.”.

Art. 115. In artikel 5:157 van hetzelfde Wetboek wordt het derde lid
opgeheven.

Art. 115. Dans l’article 5:157 du même Code, l’alinéa 3 est supprimé.

Art. 116. In artikel 5:158, 3°, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “, eerste lid” ingevoegd tussen de woorden “artikel 5:143” en
het woord “overtreden”.

Art. 116. Dans l’article 5:158 du même Code, le 3° est complété par
les mots “, alinéa 1er”.
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Art. 117. In de Franse tekst van artikel 6:1, § 1, eerste lid, derde zin,
van hetzelfde Wetboek wordt het woord “objet” vervangen door het
woord “but”.

Art. 117. Dans l’article 6:1, § 1er, alinéa 1er, troisième phrase, du
même Code, le mot “objet” est remplacé per le mot “but”.

Art. 118. Artikel 6:2 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met
het volgende lid:

Art. 118. L’article 6:2 du même Code est complété par l’alinéa
suivant:

“De aandeelhouders kunnen in de statuten “aandeelhouders”,
“vennoten”, “coöperanten” of “leden” worden genoemd, dan wel een
soortgelijke benaming dragen.”.

“Les actionnaires peuvent être dénommés par les statuts “actionnaires”, “associés”, “coopérateurs”, “sociétaires” ou toute autre dénomination similaire.”.

Art. 119. Artikel 6:6 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met
het volgende lid:

Art. 119. L’article 6:6 du même Code est complété par l’alinéa
suivant:

“In de in het Frans gestelde statuten mogen voor het Nederlandse
begrip “aandeel”, de Franse begrippen “action” dan wel “part” worden
gebruikt.”.

“Les actions peuvent être dénommées par les statuts “actions” ou
“parts”.”.

Art. 120. In artikel 6:19 van hetzelfde Wetboek, wordt tussen het
derde en het vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

Art. 120. Dans l’article 6:19 du même Code, entre l’alinéa 3 et
l’alinéa 4, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit:

“Een coöperatieve vennootschap die is onderworpen aan een
bijzonder reglementair statuut mag evenwel andere effecten uitgeven
dan diegene die zijn bedoeld in de voorgaande leden:

“Une société coopérative soumise à un statut réglementaire spécial
peut toutefois émettre d’autres titres que ceux visés aux alinéas
précédents:

1° voor zover het gaat om effecten waarvan de uitgifte is toegestaan
onder het reglementair statuut waaraan de vennootschap is onderworpen; en

1° pour autant qu’il s’agisse de titres dont l’émission est autorisée par
le statut réglementaire auquel la société est soumise; et

2° voor zover dergelijke uitgifte verzoenbaar is met het coöperatieve
doel als bedoeld in artikel 6:1.”.

2° pour autant que cette émission soit compatible avec la finalité
coopérative visée à l’article 6:1.”.

Art. 121. In artikel 6:25, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “, zetel en identificatienummer bedoeld in artikel 2:24, § 1,
3°, en § 2, 3°” vervangen door de woorden “en zetel”.

Art. 121. Dans l’article 6:25, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots “,
le siège et le numéro d’immatriculation visé à l’article 2:24, § 1er, 3°, et
§ 2, 3°,” sont remplacés par les mots “et le siège”.

Art. 122. In artikel 6:29 van hetzelfde Wetboek wordt tussen het
derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

Art. 122. Dans l’article 6:29 du même Code, un alinéa rédigé comme
suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

“In afwijking van het derde lid, wordt voor obligaties het totale
bedrag van de gedematerialiseerde effecten in het register vermeld en
niet het aantal.”.

“Par dérogation à l’alinéa 3, pour les obligations l’inscription visée
par ledit alinéa concerne non le nombre des titres dématérialisés, mais
leur montant total.”.

Art. 123. In artikel 6:54, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking
niet in het aandelenregister is opgenomen” opgeheven.

Art. 123. Dans l’article 6:54, alinéa 2, du même Code, les mots “, et
même lorsqu’une restriction statutaire à la cessibilité n’est pas reprise
dans le registre des actionnaires” sont abrogés.

Art. 124. In artikel 6:56 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 124. À l’article 6:56 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in de eerste zin, wordt het woord “Overeenkomsten” vervangen
door de woorden “De statuten of overeenkomsten”;

1° dans la 1re phrase, les mots “Des conventions” sont remplacés par
les mots “Les statuts ou des conventions”;

2° in de tweede zin, wordt het woord “Ze” vervangen door het
woord “Overeenkomsten”;

2° dans la deuxième phrase, le mot “Elles” est remplacé par les mots
“Les conventions”;

3° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Een overdracht in strijd met overdrachtsbeperkingen die in regelmatig openbaar gemaakte statuten zijn opgenomen, kan aan de
vennootschap of derden niet worden tegengeworpen, ongeacht de
goede of kwade trouw van de overnemer, zelfs wanneer de statutaire
overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.”.

“Une cession contraire aux restrictions à la cessibilité qui figurent
dans des statuts publiés régulièrement, n’est opposable ni à la société ni
aux tiers, que le cessionnaire soit de bonne ou de mauvaise foi, même
lorsque la restriction statutaire ne figure pas dans le registre des
actionnaires.”.

Art. 125. In de Franse tekst van artikel 6:61, § 2, eerste lid, tweede
zin, van hetzelfde Wetboek wordt het woord “stipuler” vervangen door
het woord “prévoir”, en worden de woorden “désignés à cet effet, ou par
plusieurs administrateurs agissant” vervangen door de woorden “,
agissant seuls ou”.

Art. 125. À l’article 6:61, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, du même
Code, le mot “stipuler” est remplacé par le mot “prévoir”, et les mots
“désignés à cet effet, ou par plusieurs administrateurs agissant” sont
remplacés par les mots “, agissant seuls ou”.

Art. 126. In artikel 6:67, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt de
zin “Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid wordt geregeld bij de
statuten.” opgeheven, en wordt in de Franse tekst het woord “ge”
opgeheven.

Art. 126. Dans l’article 6:67, alinéa 1er, du même Code, la phrase
“Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs sont déterminés
par les statuts.” est abrogée, et le mot “ge” est abrogé.

Art. 127. In artikel 6:69, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs” vervangen door de woorden “ook al is ze
openbaar gemaakt”.

Art. 127. Dans l’article 6:69, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots
“sauf si la société prouve que le tiers en avait connaissance ou ne
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve” sont remplacés
par les mots “même si elle est publiée”.

Art. 128. In artikel 6:76 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst in zoverre de
statuten dit toelaten.” vervangen door de woorden “Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.”.

Art. 128. Dans l’article 6:76 du même Code, les mots “Ceux qui ont
participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent
consulter cette liste pour autant que les statuts le prévoient.” sont
remplacés par les mots “Tout actionnaire peut consulter cette liste.”.

Art. 129. In artikel 6:85 van hetzelfde Wetboek wordt vóór het eerste
lid een lid toegevoegd, luidende:

Art. 129. Dans l’article 6:85 du même Code, un alinéa rédigé comme
suit est inséré avant l’alinéa 1er:

“De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te
brengen in de statuten.”.

“L’assemblée générale a le droit d’apporter des modifications aux
statuts.”.
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Art. 130. In artikel 6:117, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “van de aandeelhouders terugvorderen” vervangen door
“terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten
behoeve van wie de uitkering is beslist”.

Art. 130. Dans l’article 6:117, alinéa 2, du même Code, les mots “par
les actionnaires qui l’ont reçue” sont remplacés par les mots “par les
actionnaires ou toutes autres personnes en faveur desquelles la
distribution a été décidée”.

Art. 131. In artikel 6:123, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 131. À l’article 6:123, § 3, du même Code, les modifications
suivantes sont apportées:

1° in het eerste lid worden tussen de woorden “overeenkomstig
artikel 6:120.” en de woorden “In dit geval”, de woorden “, § 1. Dat
bedrag moet, tenzij de statuten anders bepalen, uiterlijk in de maand
volgend op de uitsluiting worden betaald.” ingevoegd;

1° à l’alinéa 1er, les mots “, § 1er, laquelle doit, sauf disposition
statutaire contraire, être payée au plus tard dans le mois qui suit
l’exclusion” sont insérés entre les mots “à l’article 6:120” et les mots “En
pareil cas”;

2° in het eerste lid worden de woorden “In dit geval zijn het 1° en 2°,
van artikel 6:120, § 1, tweede lid, niet van toepassing” vervangen door
de woorden “In dit geval zijn de termijnen als bedoeld in artikel 6:120,
§ 1, tweede lid, 1°, 2° en 4°, niet van toepassing”.

2° à l’alinéa 1er, les mots “les 1° en 2°, de l’article 6:120, § 1er, alinéa 2,
ne sont pas d’application” sont remplacés par les mots “les délais visés
à l’article 6:120, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4° ne sont pas d’application”.

Art. 132. In artikel 6:125 van hetzelfde Wetboek wordt het derde lid
opgeheven.

Art. 132. Dans l’article 6:125 du même Code, l’alinéa 3 est supprimé.

Art. 133. In artikel 6:128, 3°, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “, eerste lid” ingevoegd tussen de woorden “artikel 6:116” en
het woord “overtreden”.

Art. 133. Dans l’article 6:128 du même Code, le 3° est complété par
les mots “, alinéa 1er”.

Art. 134. In artikel 7:29, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “, zetel en identificatienummer bedoeld in artikel 2:24, § 1,
3°, en § 2, 3°,” vervangen door de woorden “en zetel”.

Art. 134. Dans l’article 7:29, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots “,
le siège et le numéro d’immatriculation visé à l’article 2:24, § 1er, 3°, et
§ 2, 3°,” sont remplacés par les mots “et le siège”.

Art. 135. Artikel 7:31 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als
volgt:

Art. 135. L’article 7:31 du même Code est remplacé par ce qui suit:

“Art. 7:31. Het register van de winstbewijzen op naam vermeldt:

“Art. 7:31. Le registre des parts bénéficiaires nominatives mentionne:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven winstbewijzen
en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;

1° le nombre total des parts bénéficiaires émises par la société et, le
cas échéant, le nombre total par classe;

2° voor natuurlijke personen, naam en woonplaats, en voor rechtspersonen naam en zetel van elke aandeelhouder;

2° pour les personnes physiques, le nom et le domicile et pour les
personnes morales, la dénomination et le siège de chaque actionnaire;

3° het aantal winstbewijzen dat elke winstbewijshouder aanhoudt en
de soort waartoe die winstbewijzen behoren;

3° le nombre de parts bénéficiaires détenues par chaque titulaire de
part bénéficiaire et leur classe;

4° in voorkomend geval, de op elk winstbewijs gedane stortingen;

4° le cas échéant, les versements faits sur chaque part bénéficiaire;

5° de aan elk winstbewijs verbonden stemrechten en winstrechten,
evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo;

5° les droits de vote ainsi que les droits aux bénéfices attachés à
chaque part bénéficiaire, ainsi que leur part dans le solde de liquidation;

6° de datum van hun uitgifte;

6° la date de leur émission;

7° de voorwaarden van hun overdracht;

7° les conditions de leur cession;

8° de overgangen of overdrachten met hun datum en de omzetting
van winstbewijzen op naam in gedematerialiseerde winstbewijzen voor
zover de statuten omzetting toelaten. Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een
elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel
van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde
persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van
de inhoud van de akte aantoont;

8° les transferts avec leur date et la conversion des parts bénéficiaires
nominatives en parts bénéficiaires dématérialisées, si les statuts autorisent la conversion. Si le registre est tenu sous forme électronique, la
déclaration de cession peut adopter une forme électronique et être
signée par un ensemble de données électroniques pouvant être imputé
à une personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du
contenu de l’acte;

9° de statutaire overdrachtsbeperkingen en, wanneer één van deze
partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen van winstbewijzen die voortvloeien uit overeenkomsten of de uitgiftevoorwaarden.

9° les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts et,
lorsqu’une des parties le demande, les restrictions relatives à la
cessibilité des parts bénéficiaires résultant de conventions ou des
conditions d’émission.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van
de winstbewijzen, prevaleren de statuten.”.

En cas de contradiction entre les statuts et le registre des parts
bénéficiaires, les statuts prévalent.”.

Art. 136. In artikel 7:35 van hetzelfde Wetboek wordt tussen het
derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

Art. 136. Dans l’article 7:35 du même Code, un alinéa rédigé comme
suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

“In afwijking van het voorgaande lid, wordt voor obligaties het totale
bedrag van de gedematerialiseerde effecten in het register vermeld en
niet het aantal.”.

“Par dérogation à l’alinéa qui précède, pour les obligations l’inscription visée par ledit alinéa concerne non le nombre des titres dématérialisés, mais leur montant total.”.

Art. 137. In artikel 7:38, zesde lid, van hetzelfde Wetboek worden in
de Nederlandse tekst de woorden “het vereffeningsstelsel” vervangen
door de woorden “de vereffeningsinstelling”.

Art. 137. Dans le texte néerlandais de l’article 7:38, alinéa 6, du
même Code, les mots “het vereffeningsstelsel” sont remplacés par les
mots “de vereffeningsinstelling”.

Art. 138. In artikel 7:53 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 138. À l’article 7:53 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen de tweede en de derde zin
een zin ingevoegd, luidende:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, une phrase rédigée comme suit est
insérée entre la phrase 2 et 3, rédigé comme suit:

“Van deze meerderheid kan slechts worden afgeweken door een
statutaire bepaling die specifiek strekt tot de invoering van het dubbel
stemrecht.”;

“Il ne peut être dérogé à cette majorité que par une disposition
statutaire qui vise spécifiquement l’introduction du droit de vote
double.”;

2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende:
“Het dubbel stemrecht kan worden afgeschaft met naleving van
dezelfde aanwezigheids- en meerderheidsvereisten als voor de invoering ervan.”;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
“La suppression du droit de vote double est soumise aux mêmes
conditions de quorum et de majorité que pour son introduction.”;
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3° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden “, de wettelijk
samenwonende partner” ingevoegd tussen de woorden “de echtgenoot” en de woorden “of van één of meer erfgerechtigden”;

3° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots “, du cohabitant légal” sont
insérés entre les mots “au bénéfice de l’époux” et les mots “ou d’un ou
plusieurs successibles”;

4° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden “die overdracht
gebeurt” vervangen door de woorden “die omwisseling gebeurt” en
wordt het lid aangevuld met de volgende zinnen:

4° au paragraphe 2, alinéa 4, dans le texte néerlandais les mots “die
overdracht gebeurt” sont remplacés par les mots “die omwisseling
gebeurt”, et l’alinéa est complété par les phrases suivantes:

“Een wijziging van controle over de in de vorige zin bedoelde
rechtspersoon heeft het verlies van het dubbel stemrecht ten gevolge
tenzij die wijziging van controle plaatsvindt ten gunste van overnemers
die voldoen aan de voorwaarden van het tweede of derde lid. De
artikelen 1:14 tot 1:18 worden mutatis mutandis toegepast.”.

“Un changement de contrôle de la personne morale visée dans la
phrase précédente entraîne la perte du droit de vote double sauf si ce
changement de contrôle a lieu au bénéfice de cessionnaires qui
remplissent les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa.
Les articles 1:14 à 1:18 s’appliquent mutatis mutandis.”.

Art. 139. In artikel 7:56, § 1, van hetzelfde Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 139. À l’article 7:56, § 1er, du même Code, les modifications
suivantes sont apportées:

1° in de Franse tekst van het tweede lid worden de woorden “de la
société” vervangen door het woord “social”;

1° à l’alinéa 2, les mots “de la société” sont remplacés par le mot
“social”;

2° in het derde lid, 1°, worden de woorden “die niet in de tijd beperkt
zijn of” opgeheven en worden de woorden “of met het belang van de
vennootschap” opgeheven;

2° à l’alinéa 3, 1°, les mots “qui ne sont pas limitées dans le temps ou”
sont abrogés et les mots “ou à l’intérêt de la société” sont abrogés;

3° in het derde lid, 2°, wordt het woord “nog” ingevoegd tussen de
woorden “van een dochtervennootschap of” en de woorden “van een
van de organen” en worden de woorden “, of zich er ten aanzien van
diezelfde vennootschappen of organen toe verbindt om de voorstellen
van de organen van de vennootschap goed te keuren” opgeheven;

3° à l’alinéa 3, 2°, les mots “instructions de la société, d’une filiale ou
de l’un de leurs organes ou s’engage, envers ces mêmes sociétés ou
organes, à approuver les propositions émanant des organes de la
société” sont remplacés par les mots “directives données par la société,
par une filiale ou encore par l’un des organes de ces sociétés”;

4° het derde lid wordt aangevuld met de bepaling onder 3°, luidende:

4° l’alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit:

“3° overeenkomsten waarbij een aandeelhouder of een andere
effectenhouder zich tegenover diezelfde vennootschappen of diezelfde
organen verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed te keuren.”.

“3° les conventions par lesquelles un actionnaire ou un autre titulaire
de titres s’engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à
approuver les propositions émanant des organes de la société.”.

Art. 140. In artikel 7:57, § 1, 4°, van hetzelfde Wetboek wordt het
woord “statutaire” opgeheven.

Art. 140. À l’article 7:57, § 1er, 4°, du même Code, le mot “statutaire” est abrogé.

Art. 141. In artikel 7:82, § 1, eerste lid, én in § 2, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek worden de woorden “rechtstreeks of onrechtstreeks” ingevoegd tussen de woorden “in onderling overleg handelend,” en de woorden “95 % van de effecten”.

Art. 141. Dans l’article 7:82, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du
même Code, les mots “directement ou indirectement” sont insérés entre
le mot “détient” et les mots “95 % des titres”.

Art. 142. In artikel 7:86, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het
woord “aandelen” vervangen door het woord “effecten”.

Art. 142. Dans l’article 7:86, alinéa 4, du même Code, les mots “les
actions sont cotées” sont remplacés par les mots “les titres sont cotés”.

Art. 143. In artikel 7:88, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “of een organisatie van openbaar belang bedoeld
in artikel 1:12, 2°,” ingevoegd tussen de woorden “genoteerde vennootschap” en de woorden “ten gevolge van”.

Art. 143. Dans l’article 7:88, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots
“ou d’une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12, 2°”, sont insérés
entre les mots “société cotée” et les mots “ne satisfait plus”.

Art. 144. In de Franse tekst van artikel 7:93, § 2, eerste lid, tweede
zin, van hetzelfde Wetboek worden de woorden “donner qualité à”
vervangen door de woorden “prévoir que la société est représentée par”, en
worden de woorden “pour représenter la société, soit seuls, soit” vervangen
door de woorden “, agissant seuls ou”.

Art. 144. Dans l’article 7:93, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, du
même Code, les mots “donner qualité à” sont remplacés par les mots
“prévoir que la société est représentée par”, et les mots “pour
représenter la société, soit seuls, soit” sont remplacés par les mots “,
agissant seuls ou”.

Art. 145. In artikel 7:99, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt het eerste
lid aangevuld met de woorden “als bedoeld in artikel 7:87, § 1”.

Art. 145. Dans l’article 7:99, § 2, du même Code, l’alinéa 1er est
complété par les mots “au sens de l’article 7:87, § 1er”.

Art. 146. In artikel 7:100, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “als bedoeld in artikel 7:87, § 1” ingevoegd tussen
de woorden “onafhankelijke bestuurders” en de woorden “, en beschikt
over de nodige deskundigheid”.

Art. 146. Dans l’article 7:100, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots
“au sens de l’article 7:87, § 1er,” sont insérés entre les mots “d’administrateurs indépendants” et les mots “et est compétent”.

Art. 147. In artikel 7:101, § 1, van hetzelfde Wetboek worden het
tweede en het derde lid vervangen als volgt:

Art. 147. Dans l’article 7:101, § 1er, du même Code, les alinéas 2 et 3
sont remplacés par ce qui suit:

“In een genoteerde vennootschap of wanneer een wettelijke bepaling
een collegiaal bestuur vereist, moet de enige bestuurder een naamloze
vennootschap zijn met collegiaal bestuur.

“Dans une société cotée ou lorsqu’une disposition légale impose une
administration collégiale, l’administrateur unique doit être une société
anonyme administrée par un organe collégial.

Als de enige bestuurder een naamloze vennootschap is met een
monistisch bestuur, zijn de artikelen 7:89, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92, eerste,
tweede en derde lid, 7:93 en 7:94 van overeenkomstige toepassing op de
enige bestuurder. Afdeling 1 is, met uitzondering van artikel 7:96 ervan,
van toepassing op het bestuursorgaan en de leden ervan.

Si l’administrateur unique est une société anonyme avec une
administration moniste, les articles 7:89, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92,
alinéas 1er, 2 et 3, 7:93 et 7:94 s’appliquent par analogie à l’administrateur unique. La section 1re s’applique à son organe d’administration et
à ses membres, à l’exception de l’article 7:96.

Als de enige bestuurder een naamloze vennootschap is met een duaal
bestuur, zijn de artikelen 7:89, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92, eerste, tweede en
derde lid, 7:93 en 7:94, van overeenkomstige toepassing op de enige
bestuurder. Afdeling 3 is, met uitzondering van artikel 7:115, van
toepassing op zijn raad van toezicht en op zijn directieraad en op de
leden daarvan.”

Si l’administrateur unique est une société anonyme avec une
administration duale, les articles 7:89, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92, alinéas 1er,
2 et 3, 7:93 et 7:94 s’appliquent par analogie à l’administrateur unique.
La section 3 s’applique à son conseil de surveillance et à son conseil de
direction ainsi qu’à leurs membres, à l’exception de l’article 7:115.”

Art. 148. In artikel 7:102, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het
bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben,
dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering
voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de

Art. 148. Dans l’article 7:102, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots
“est d’application. Lorsque tous les administrateurs de l’organe
d’administration de l’administrateur unique ont un intérêt opposé, la
décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale; en cas
d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’organe
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verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.” vervangen door de woorden “in het geval van een monistisch bestuur of
artikel 7:117 in het geval van een duaal bestuur van toepassing.
Wanneer alle leden van het bestuursorgaan van de enige bestuurder die
uitspraak moet doen over het belangenconflict een strijdig belang
hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering van de
bestuurde vennootschap de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan
het bestuursorgaan, of, wanneer het gaat om een duaal bestuur, de
directieraad, ze uitvoeren.”.

d’administration peut l’exécuter.” sont remplacés par les mots “en cas
d’administration moniste ou l’article 7:117 en cas d’administration
duale sont d’application. Lorsque tous les membres de l’organe
d’administration de l’administrateur unique appelé à statuer sur le
conflit d’intérêts ont un intérêt opposé, la décision ou l’opération est
soumise à l’assemblée générale; en cas d’approbation de la décision ou
de l’opération par l’assemblée générale de la société administrée,
l’organe d’administration, ou, en cas d’administration duale, le conseil
de direction, peut l’exécuter.”.

Art. 149. In artikel 7:103, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “andere bestuurders” vervangen door de woorden
“andere leden van het bestuursorgaan”, en worden de woorden “de de
“vervangen door het woord “de”.

Art. 149. À l’article 7:103, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots
“autres administrateurs” sont remplacés par les mots “autres membres
de l’organe d’administration”, et dans le texte néerlandais les mots “de
de” sont remplacés par le mot “de”.

Art. 150. In artikel 7:109, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 150. Dans l’article 7:109, § 2, du même Code, les modifications
suivantes sont apportées:

1° in het eerste lid, eerste zin, worden de woorden “, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte,” ingevoegd tussen de woorden
“jegens derden” en de woorden “in alle materies”;

1° à l’alinéa 1er, première phrase, les mots “, en ce compris la
représentation en justice,” sont insérés entre les mots “envers les tiers”
et les mots “dans toutes les matières”;

2° in de Franse tekst van het eerste lid, tweede zin, worden de
woorden “donner qualité à” vervangen door de woorden “prévoir que la
société est représentée par”, en worden de woorden “pour représenter la
société, soit seuls, soit” vervangen door de woorden “, agissant seuls ou”.

2° à l’alinéa 1er, deuxième phrase, les mots “donner qualité à” sont
remplacés par les mots “prévoir que la société est représentée dans ces
matières par”, et les mots “pour représenter la société dans ces
matières, soit seuls, soit” sont remplacés par les mots “, agissant seuls
ou”.

Art. 151. In artikel 7:116, § 4, derde lid, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “de getrouwheid van de gegevens in het advies
van het comité en in de notulen van het bestuursorgaan” vervangen
door de woorden “of er geen van materieel belang zijnde inconsistenties zijn in de financiële en boekhoudkundige gegevens die vermeld
staan in de notulen van het bestuursorgaan en in het advies van het
comité ten opzichte van de informatie waarover hij beschikt in het
kader van zijn opdracht”.

Art. 151. Dans l’article 7:116, § 4, alinéa 3, du même Code, les mots
“apprécie la fidélité des données figurant dans l’avis du comité et dans
le procès-verbal de l’organe d’administration” sont remplacés par les
mots “évalue si les données financières et comptables figurant dans le
procès-verbal de l’organe d’administration et dans l’avis du comité ne
contiennent pas d’incohérences significatives par rapport à l’information dont il dispose dans le cadre de sa mission”.

Art. 152. In artikel 7:119, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt het
eerste lid aangevuld met de woorden “als bedoeld in artikel 7:87, § 1”.

Art. 152. Dans l’article 7:119, § 2, du même Code, l’alinéa 1er est
complété par les mots “au sens de l’article 7:87, § 1er”.

Art. 153. In artikel 7:120, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “als bedoeld in artikel 7:87, § 1” ingevoegd tussen de woorden
“onafhankelijke leden van de raad van toezicht” en de woorden “, en
beschikt over de nodige deskundigheid”.

Art. 153. Dans l’article 7:120, § 2, du même Code, les mots “au sens
de l’article 7:87, § 1er,” sont insérés entre les mots “membres indépendants du conseil de surveillance” et les mots “et est compétent”.

Art. 154. In artikel 7:122, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden
in de Franse tekst de woorden “l’organe de gestion” vervangen door de
woorden “l’organe d’administration”.

Art. 154. Dans l’article 7:122, alinéa 1er, du même Code, les mots
“l’organe de gestion” sont remplacés par les mots “l’organe d’administration”.

Art. 155. In artikel 7:124, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op
de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende
bewijs” vervangen door de woorden “ook al is ze openbaar gemaakt”.

Art. 155. Dans l’article 7:124, alinéa 2, du même Code, les mots “à
moins que la société ne prouve que le tiers en avait connaissance ou ne
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve” sont remplacés
par les mots “même si elle est publiée”.

Art. 156. In artikel 7:126 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“of, in een duaal bestuur,” vervangen door de woorden “de enige
bestuurder of”.

Art. 156. À l’article 7:126 du même Code, les mots “ou, dans
l’administration duale,” sont remplacés par les mots “l’administrateur
unique ou”.

Art. 157. In artikel 7:127 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 157. À l’article 7:127 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden “van aandelen op
naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder
stemrecht,” ingevoegd tussen de woorden “certificaten op naam,” en de
woorden “de leden van het bestuursorgaan”;

1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “d’actions nominatives sans
droit de vote et de parts bénéficiaires nominatives sans droits de vote,”
sont insérés entre les mots “émis avec la collaboration de la société,” et
les mots “aux membres de l’organe d’administration”;

2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden “is het bepaalde”
vervangen door de woorden “zijn de termijnen bedoeld”;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots “dispositions du” sont
remplacés par les mots “délais visés au”;

3° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende zin:

3° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante:

“Deze paragraaf 2 is op overeenkomstige wijze van toepassing op de
financiële holdings en gemengde financiële holdings als bedoeld in de
voornoemde wet van 25 april 2014.”.

“Le présent paragraphe 2 s’applique par analogie aux compagnies
financières et aux compagnies financières mixtes visées dans la loi du
25 avril 2014 précitée.”.

Art. 158. In artikel 7:128 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 158. Dans l’article 7:128 du même Code, les modifications
suivantes sont apportées:

1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden “van aandelen op
naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder
stemrecht,” ingevoegd tussen de woorden “aan de houders van
certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven,” en de woorden “aan de bestuurders”;

1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “d’actions nominatives sans
droit de vote et de parts bénéficiaires nominatives sans droits de vote,”
sont insérés entre les mots “émis avec la collaboration de la société,” et
les mots “aux administrateurs”;
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2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden “is het bepaalde”
vervangen door de woorden “zijn de termijnen bedoeld”;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots “dispositions du” sont
remplacés par les mots “délais visés au”;

3° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende zin:

3° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante:

“Deze paragraaf 2 is op overeenkomstige wijze van toepassing op de
financiële holdings en gemengde financiële holdings als bedoeld in de
voornoemde wet van 25 april 2014.”.

“Le présent paragraphe 2 s’applique par analogie aux compagnies
financières et aux compagnies financières mixtes visées dans la loi du
25 avril 2014 précitée.”

Art. 159. In artikel 7:129, § 2, 6°, van hetzelfde Wetboek, worden de
woorden “, conform artikel 7:132, derde lid,” opgeheven en worden de
woorden “c), d) en e)” vervangen door de woorden “3°, 4° en 5°”.

Art. 159. Dans l’article 7:129, § 2, 6°, du même Code, les mots “,
conformément à l’article 7:132, alinéa 3,” sont abrogés et les mots “c), d)
et e)” sont remplacés par les mots “3°, 4° et 5°”.

Art. 160. In artikel 7:130, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 160. À l’article 7:130, § 3, du même Code, les modifications
suivantes sont apportées:

1° in het eerste lid worden de woorden “eerste lid, d)” vervangen
door de woorden “eerste lid, 4°”;

1° à l’alinéa 1er, les mots “alinéa 1er, d)” sont remplacés par les mots
“4°”;

2° in het tweede lid worden de woorden “e), tweede lid” vervangen
door de woorden “derde lid”.

2° à l’alinéa 2, les mots “e), alinéa 2” sont remplacés par les mots
“alinéa 3”.

Art. 161. Artikel 7:134, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld
met een lid, luidende:

Art. 161. L’article 7:134, § 2, du même Code est complété par un
alinéa rédigé comme suit:

“In het geval bedoeld in artikel 7:128, § 2, kan het bestuursorgaan
van kredietinstellingen, beursvennootschappen, financiële holdings en
gemengde financiële holdings, in afwijking van het voorgaande, de
registratiedatum vastleggen uiterlijk op de derde kalenderdag voorafgaand aan de algemene vergadering.”.

“Dans le cas visé à l’article 7:128, § 2, l’organe d’administration des
établissements de crédit, des sociétés de bourse, des compagnies
financières et des compagnies financières mixtes peut, par dérogation à
ce qui précède, fixer la date d’enregistrement au plus tard le troisième
jour calendrier précédant l’assemblée générale.”.

Art. 162. Artikel 7:135 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met
een lid, luidende:

Art. 162. L’article 7:135 du même Code est complété par un alinéa
rédigé comme suit:

“Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering
te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke
volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken effecten.”.

“Les titulaires d’actions, de parts bénéficiaires, d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration
avec la société qui ont rempli les formalités pour être admis à une
assemblée générale sont également admis à chaque assemblée générale
ultérieure comportant les mêmes points d’ordre du jour, à moins que la
société soit informée d’une cession des titres concernés.”.

Art. 163. In artikel 7:138 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst in zoverre de
statuten dit toelaten.” vervangen door de woorden “Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.”.

Art. 163. Dans l’article 7:138 du même Code, les mots “Ceux qui ont
participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent
consulter cette liste pour autant que les statuts le prévoient.” sont
remplacés par les mots “Tout actionnaire peut consulter cette liste.”.

Art. 164. In artikel 7:139, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 164. À l’article 7:139, alinéa 2, du même Code, les modifications
suivantes sont apportées:

1° de woorden “deelt schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk
mee aan het bestuursorgaan en” worden ingevoegd tussen de woorden
“De commissaris” en de woorden “geeft antwoord op de vragen”;

1° les mots “communique sans délai les questions écrites qu’il reçoit
à l’organe d’administration et” sont insérés entre les mots “Le
commissaire” et les mots “répond aux questions”;

2° de zin “Schriftelijke vragen aan de commissaris moeten tegelijkertijd aan de vennootschap worden bezorgd.” wordt opgeheven.

2° la phrase “Les questions écrites adressées au commissaire doivent
dans le même temps être transmises à la société.” est abrogée.

Art. 165. Artikel 7:141 van hetzelfde Wetboek, waarvan de bestaande
tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2,
luidende:

Art. 165. L’article 7:141 du même Code, dont le texte actuel formera
le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

“§ 2. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de
plaats van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:125,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.”.

“§ 2. Les décisions de l’actionnaire unique agissant en lieu et place de
l’assemblée générale conformément à l’article 7:125 sont consignées
dans un registre tenu au siège de la société.”.

Art. 166. In artikel 7:164 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“of, in een duaal bestuur,” vervangen door de woorden “de enige
bestuurder of”.

Art. 166. Dans l’article 7:164 du même Code, les mots “ou, dans
l’administration duale,” sont remplacés par les mots “l’administrateur
unique ou”.

Art. 167. In artikel 7:187 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“aan de obligatiehouder die de conversie van zijn effect heeft gevraagd,”
opgeheven, en worden de woorden “vervangen door aandelen,”
vervangen door de woorden “geconverteerd of vervangen door
aandelen”.

Art. 167. Dans l’article 7:187 du même Code les mots “à l’obligataire
qui a demandé la conversion de son titre,” sont abrogés, et le mot
“remplacées” est remplacé par les mots “converties ou substituées”.

Art. 168. In artikel 7:198 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 168. À l’article 7:198 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° in het eerste lid worden de woorden “aan het bestuursorgaan of
aan” vervangen door de woorden “, naar gelang van het geval, aan de
raad van bestuur, de enige bestuurder of” en worden de woorden “tot
een bepaald” vervangen door de woorden “met een bepaald”;

1° à l’alinéa 1er, les mots “à l’organe d’administration” sont remplacés par les mots “, selon le cas, au conseil d’administration, à
l’administrateur unique” et dans le texte néerlandais les mots “tot een
bepaald” sont remplacés par les mots “met een bepaald”;
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2° in het tweede lid worden de woorden “het bestuursorgaan”
vervangen door de woorden “aan het in het eerste lid vermelde
bestuursorgaan”;

2° à l’alinéa 2, les mots “visé à l’alinéa 1er” sont insérés entre les mots
“l’organe d’administration” et les mots “le pouvoir”;

3° in het derde lid worden de woorden “, derde lid, 7:178, 7:180,
7:188” opgeheven.

3° à l’alinéa 3, les mots “, alinéa 3, 7:178, 7:180, 7:188” sont abrogés.

Art. 169. In artikel 7:200, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “of van inschrijvingsrechten” opgeheven.

Art. 169. Dans l’article 7:200, 2°, du même Code, les mots “ou de
droits de souscription” sont abrogés.

Art. 170. In artikel 7:201, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “artikel 7:139” vervangen door de woorden “artikel 7:193”.

Art. 170. Dans l’article 7:201, alinéa 2, du même Code, les mots
“l’article 7:139” sont remplacés par les mots “l’article 7:193”.

Art. 171. In artikel 7:204, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “zijn overlijden of dat van zijn echtgenoot, zijn invaliditeit
van de betrokkene of van zijn echtgenoot” vervangen door de woorden
“zijn overlijden of dat van zijn echtgenoot of zijn wettelijk samenwonende partner, invaliditeit van de betrokkene, van zijn echtgenoot of
zijn wettelijk samenwonende partner”.

Art. 171. Dans l’article 7:204, § 3, du même Code, les mots “de décès
ou d’invalidité du bénéficiaire ou du conjoint” sont remplacés par les
mots “de décès ou d’invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de
son cohabitant légal”.

Art. 172. In artikel 7:210, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt
het woord “7:216” vervangen door het woord “7:217”.

Art. 172. Dans l’article 7:210, alinéa 1er, du même Code, le mot
“7:216” est remplacé par le mot “7:217”.

Art. 173. In artikel 7:214 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“en alle andere personen” ingevoegd tussen de woorden “De aandeelhouders” en de woorden “moeten elke uitkering”, en worden de
woorden “of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist” ingevoegd tussen de woorden “bewijst dat de aandeelhouders”
en de woorden “van de onregelmatigheid”.

Art. 173. Dans l’article 7:214 du même Code, les mots “et toutes
autres personnes” sont insérés entre les mots “Les actionnaires” et les
mots “doivent restituer”, et les mots “qu’ils” sont remplacés par les
mots “que les actionnaires ou toutes autres personnes en faveur
desquelles la distribution a été décidée”.

Art. 174. In artikel 7:215, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “of van de statutenwijziging” vervangen door de
woorden “, de statutenwijziging of de machtiging van de algemene
vergadering”.

Art. 174. Dans l’article 7:215, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots
“ou de la modification des statuts” sont remplacés par les mots “, de la
modification des statuts ou de l’autorisation de l’assemblée générale”.

Art. 175. In de Franse tekst van artikel 7:218, § 1, tweede lid, van
hetzelfde Wetboek worden de woorden “de rachat” vervangen door de
woorden “d’aliénation”.

Art. 175. Dans l’article 7:218, § 1er, alinéa 2, du même Code, les
mots “de rachat” sont remplacés par les mots “d’aliénation”.

Art. 176. In artikel 7:230 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 176. À l’article 7:230 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° in de Franse tekst van het eerste lid wordt het woord “staturaitre”
vervangen door het woord “statutaire”;

1° dans l’alinéa 1er, le mot “staturaitre” est remplacé par le mot
“statutaire”;

2° het derde lid wordt opgeheven.

2° l’alinéa 3 est abrogé.

Art. 177. Artikel 7:231 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 177. L’article 7:231 du même Code est abrogé.

Art. 178. In artikel 8:3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “diens wettelijk samenwonende partner,” ingevoegd tussen
de woorden “diens echtgenoot,” en de woorden “afstammelingen of
aangenomen kinderen”, en worden de woorden “of wettelijk samenwonende partner” ingevoegd tussen de woorden “van zijn echtgenoot”
en de woorden “het statuut van”.

Art. 178. Dans l’article 8:3, alinéa 2, du même Code, les mots “ou
son cohabitant légal” sont insérés entre les mots “son conjoint” et les
mots “, ses descendants”, et les mots “ou de son cohabitant légal” sont
insérés entre les mots “ceux de son conjoint” et les mots “, ont, selon le
cas”.

Art. 179. In de Franse tekst van artikel 9:7, § 2, eerste lid, tweede
zin, van hetzelfde Wetboek worden de woorden “octroyer le pouvoir de
représentation à” vervangen door de woorden “prévoir que l’association est
représentée par”, en worden de woorden “pour représenter l’association
individuellement” vervangen door de woorden “, agissant seuls ou”.

Art. 179. Dans l’article 9:7, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, du
même Code, les mots “octroyer le pouvoir de représentation à” sont
remplacés par les mots “prévoir que l’association est représentée par”,
et les mots “pour représenter l’association individuellement” sont
remplacés par les mots “, agissant seuls ou”.

Art. 180. In artikel 9:10, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “De statuten kunnen bepalen dat het bestuursorgaan”
vervangen door de woorden “Het bestuursorgaan kan”, en wordt het
woord “kan”opgeheven.

Art. 180. Dans l’article 9:10, alinéa 1er, du même Code, les mots “Les
statuts peuvent prévoir que l’organe d’administration peut” sont
remplacés par les mots “L’organe d’administration peut”.

Art. 181. In artikel 9:18, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden
de woorden “deelt schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk mee
aan het bestuursorgaan en” ingevoegd tussen de woorden “De
commissaris” en de woorden “geeft antwoord op de vragen”.

Art. 181. Dans l’article 9:18, alinéa 2, du même Code, les mots
“communique sans délai les questions écrites qu’il reçoit à l’organe
d’administration et” sont insérés entre les mots “Le commissaire” et les
mots “répond aux questions”.

Art. 182. In de Franse tekst van artikel 9:22, eerste lid, van hetzelfde
Wetboek wordt het woord “libération” vervangen door het woord
“libéralité”.

Art. 182. Dans l’article 9:22, alinéa 1er, du même Code, le mot
“libération” est remplacé par le mot “libéralité”.

Art. 183. Artikel 9:27, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt
opgeheven.

Art. 183. L’article 9:27, alinéa 2, du même Code est abrogé.
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Art. 184. Artikel 10:3 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 184. L’article 10:3 du même Code est abrogé.

Art. 185. In Boek 10 van hetzelfde Wetboek wordt “Afdeling 2.
Dagelijks bestuur.”, dat het artikel 10:10 omvat, opgeheven.

Art. 185. Au Livre 10 du même Code la “Section 2. Gestion journalière.”, qui comporte l’article 10:10, est abrogé.

Art. 186. In de Franse tekst van artikel 10:11, eerste lid, van hetzelfde
Wetboek wordt het woord “libération” vervangen door het woord
“libéralité”.

Art. 186. Dans l’article 10:11, alinéa 1er, du même Code, le mot
“libération” est remplacé par le mot “libéralité”.

Art. 187. Artikel 11:3 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 187. L’article 11:3 du même Code est abrogé.

Art. 188. In artikel 11:7, § 2, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde
Wetboek worden de woorden “vereniging alleen, gezamenlijk of
collegiaal” vervangen door de woorden “stichting alleen of gezamenlijk”.

Art. 188. Dans l’article 11:7, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, du
même Code, les mots “octroyer le pouvoir de représentation à” sont
remplacés par les mots “prévoir que la fondation est représentée par”,
et les mots “pour représenter la fondation individuellement, conjointement ou collégialement” sont remplacés par les mots “, agissant seuls
ou conjointement”.

Art. 189. In artikel 11:14, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “De statuten kunnen bepalen dat het bestuursorgaan”
vervangen door de woorden “Het bestuursorgaan kan”, en wordt het
woord “kan” opgeheven.

Art. 189. Dans l’article 11:14, alinéa 1er, du même Code, les mots
“Les statuts peuvent prévoir que l’organe d’administration peut” sont
remplacés par les mots “L’organe d’administration peut”.

Art. 190. In de Franse tekst van artikel 11:15, eerste lid, van hetzelfde
Wetboek wordt het woord “libération” vervangen door het woord
“libéralité”.

Art. 190. Dans l’article 11:15, alinéa 1er, du même Code, le mot
“libération” est remplacé par le mot “libéralité”.

Art. 191. Artikel 11:16, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt
opgeheven.

Art. 191. L’article 11:16, alinéa 2, du même Code est abrogé.

Art. 192. In artikel 12:13, eerste lid, 1°, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “2:137, § 4” vervangen door de woorden “2:143,
§ 4”.

Art. 192. Dans l’article 12:13, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots
“2:137, § 4” sont remplacés par les mots “2:143, § 4”.

Art. 193. Artikel 12:25 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met
een lid, luidende:

Art. 193. L’article 12:25 du même Code, est complété par un alinéa
rédigé comme suit:

“Indien zowel een verslag overeenkomstig het eerste lid en een
verslag overeenkomstig artikel 12:26, § 1, werden opgesteld, zijn de
artikelen 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naar gelang het geval, niet
van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm
heeft van een besloten vennootschap, van een coöperatieve vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een Europese coöperatieve vennootschap.”.

“S’il a été établi tant un rapport conformément à l’alinéa 1er qu’un
rapport conformément à l’article 12:26, § 1er, les articles 5:121, 5:133,
6:110, 7:179 et 7:197 ne s’appliquent pas, selon le cas, à une société
absorbante ayant la forme légale de société à responsabilité limitée, de
société coopérative, de société anonyme, de société européenne ou de
société coopérative européenne.”.

Art. 194. In artikel 12:26 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2
vervangen als volgt:

Art. 194. Dans l’article 12:26 du même Code, le paragraphe 2 est
remplacé par ce qui suit:

“§ 2. Indien zowel een verslag overeenkomstig paragraaf 1 en een
verslag overeenkomstig artikel 12:25, eerste lid, werden opgesteld, zijn
de artikelen 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naar gelang het geval,
niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van een coöperatieve
vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese
vennootschap of van een Europese coöperatieve vennootschap.”.

“§ 2. S’il a été établi tant un rapport conformément au paragraphe 1er
qu’un rapport conformément à l’article 12:25, alinéa 1er, les articles 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 et 7:197 ne s’appliquent pas, selon le cas, à
une société absorbante ayant la forme légale de société à responsabilité
limitée, de société coopérative, de société anonyme, de société européenne ou de société coopérative européenne.”.

Art. 195. In artikel 12:30 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 195. À l’article 12:30 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° paragraaf 2 wordt opgeheven;

1° le paragraphe 2 est abrogé;

2° in paragraaf 6, tweede lid, worden de woorden “5:134 tot en met
5:137 en” ingevoegd tussen de woorden “De artikelen” en de woorden
“7:198 tot”.

2° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots “5:134 à 5:137 et” sont
insérés entre les mots “Les articles” et les mots “7:198 à”.

Art. 196. In artikel 12:32, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden
de woorden “Onmiddellijk na het besluit tot fusie stelt de algemene
vergadering van de overnemende vennootschap” vervangen door de
woorden “Onverminderd artikel 12:30, § 6, stelt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap onmiddellijk na het besluit tot
fusie”.

Art. 196. Dans l’article 12:32, alinéa 1er, du même Code, les mots
“Immédiatement après la décision de fusion, l’assemblée générale de la
société absorbante arrête” sont remplacés par les mots “Sans préjudice
de l’article 12:30, § 6, l’assemblée générale de la société absorbante
arrête, immédiatement après la décision de fusion,”.

Art. 197. In artikel 12:36, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 197. À l’article 12:36, § 3, du même Code, les modifications
suivantes sont apportées:

1° in het eerste lid worden de woorden “en de Europese vennootschap” vervangen door de woorden “, de Europese vennootschap en de
Europese coöperatieve vennootschap die door de fusie tot stand zijn
gekomen”;

1° l’alinéa 1er, est complété par les mots “, ni à la société coopérative européenne qui sont issues de la fusion”;

2° in het derde lid, worden de woorden “en de Europese coöperatieve
vennootschap die door de fusie tot stand zijn” vervangen door de
woorden “die door de fusie tot stand is”.

2° dans l’alinéa 3, les mots “ni à la société coopérative, ni à la société
coopérative européenne qui sont issues” sont remplacés par les mots
“pas à la société coopérative qui est issue”.
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Art. 198. In artikel 12:43 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2
opgeheven.

Art. 198. Dans l’article 12:43 du même Code, le paragraphe 2 est
abrogé.

Art. 199. In artikel 12:53 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2
vervangen als volgt:

Art. 199. Dans l’article 12:53 du même Code, le paragraphe 2 est
remplacé par ce qui suit:

“§ 2. De artikelen 5:121, 5:133, 6:108, § 2, 6:110, 7:179 en 7:197 zijn niet
van toepassing.”.

“§ 2. Les articles 5:121, 5:133, 6:108, § 2, 6:110, 7:179 et 7:197 ne
s’appliquent pas.”.

Art. 200. Artikel 12:61 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met
een lid, luidende:

Art. 200. L’article 12:61 du même Code, est complété par un alinéa
rédigé comme suit:

“Indien zowel een verslag overeenkomstig het eerste lid en een
verslag overeenkomstig artikel 12:62, § 1, werden opgesteld, zijn de
artikelen 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naar gelang het geval, niet
van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm
heeft van een besloten vennootschap, van een coöperatieve vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een Europese coöperatieve vennootschap.”.

“S’il a été établi tant un rapport conformément à l’alinéa 1er qu’un
rapport conformément à l’article 12:62, § 1er, les articles 5:121, 5:133,
6:110, 7:179 et 7:197 ne s’appliquent pas, selon le cas, à une société
absorbante ayant la forme légale de société à responsabilité limitée, de
société coopérative, de société anonyme, de société européenne ou de
société coopérative européenne.”.

Art. 201. In artikel 12:62, van hetzelfde Wetboek, wordt paragraaf 2
vervangen als volgt:

Art. 201. Dans l’article 12:62, du même Code, le paragraphe 2 est
remplacé par ce qui suit:

“§ 2. Indien zowel een verslag overeenkomstig paragraaf 1 en een
verslag overeenkomstig artikel 12:61, eerste lid, werden opgesteld, zijn
de artikelen 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naar gelang het geval,
niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van een coöperatieve
vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese
vennootschap of van een Europese coöperatieve vennootschap.”.

“§ 2. S’il a été établi tant un rapport conformément au paragraphe 1er
qu’un rapport conformément à l’article 12:61, alinéa 1er, les articles 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 et 7:197 ne s’appliquent pas, selon le cas, à
une société absorbante ayant la forme légale de société à responsabilité
limitée, de société coopérative, de société anonyme, de société européenne ou de société coopérative européenne.”.

Art. 202. In artikel 12:67 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2
opgeheven.

Art. 202. Dans l’article 12:67 du même Code, le paragraphe 2 est
abrogé.

Art. 203. In artikel 12:74, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 203. À l’article 12:74, § 3, du même Code, les modifications
suivantes sont apportées:

1° in het eerste lid worden de woorden “en de Europese vennootschap” vervangen door de woorden “, de Europese vennootschap en de
Europese coöperatieve vennootschap die door de splitsing tot stand
zijn gekomen”;

1° l’alinéa 1er, est complété par les mots “ni à la société coopérative européenne qui sont issues de la scission”;

2° in het derde lid worden de woorden “en de Europese coöperatieve
vennootschap die door de splitsing tot stand zijn” vervangen door de
woorden “die door de splitsing tot stand is”.

2° dans l’alinéa 3, les mots “, ni à la société coopérative, ni à la société
coopérative européenne qui sont issues” sont remplacés par les mots
“pas à la société coopérative qui est issue”.

Art. 204. In artikel 12:83 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2
opgeheven.

Art. 204. Dans l’article 12:83 du même Code, le paragraphe 2 est
abrogé.

Art. 205. In artikel 12:94 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 205. À l’article 12:94 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “van algemeenheid”
ingevoegd tussen de woorden “die de inbreng” en de woorden “doet,
stelt”;

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “d’universalité” sont insérés
entre les mots “société apporteuse” et les mots “établit un rapport”;

2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden “van algemeenheid”
ingevoegd tussen de woorden “die de inbreng” en de woorden “doen,
coöperatieve”;

2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots “d’universalité” sont insérés
entre les mots “sociétés apporteuses” et les mots “sont des”;

3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden “van algemeenheid”
ingevoegd tussen de woorden “om de inbreng” en de woorden “te
doen”.

3° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “d’universalité” sont insérés
entre les mots “à l’apport” et les mots “est prise”.

Art. 206. In artikel 12:106, tweede lid, 1°, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “de artikelen 10 en 14 van de wet van
20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggingsportefeuilles” vervangen door de woorden “artikel 15 van de
wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve
belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG
en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen”.

Art. 206. Dans l’article 12:106, alinéa 2, 1°, du même Code, les mots
“aux articles 10 et 14 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines
formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement” sont
remplacés par les mots “à l’article 15 de la loi du 3 août 2012 relative
aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de
la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances”.

Art. 207. In artikel 12:114 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 207. Dans l’article 12:114 du même Code, les modifications
suivantes sont apportées:

1° paragraaf 4 wordt aangevuld met een lid, luidende:

1° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“In dergelijk geval, zijn de artikelen 5:121, 5:133, 6:108, § 2, 6:110,
7:179 en 7:197 niet van toepassing.”;

“Dans ce cas, les articles 5:121, 5:133, 6:108, § 2, 6:110, 7:179 et 7:197 ne
s’appliquent pas.”;

2° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden “5:133, 6:110 of
7:197” vervangen door de woorden “5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197,
naargelang het geval,”;

2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots “5:133, 6:110 ou 7:197 ne
s’appliquent pas” sont remplacés par les mots “5:121, 5:133, 6:110, 7:179
et 7:197 ne s’appliquent pas, selon le cas,”;
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3° in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden “en de Europese
vennootschap” vervangen door de woorden “, de Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap”;

3° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots “, ni à la société
coopérative européenne” sont insérés entre les mots “, ni à la
société européenne” et les mots “issues de la fusion”;

4° in paragraaf 5, vierde lid, worden de woorden “en de Europese
coöperatieve vennootschap die door de fusie tot stand zijn” vervangen
door de woorden “die door de fusie tot stand is”.

4° dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots “ni à la société coopérative,
ni à la société coopérative européenne issues” sont remplacés par les
mots “pas à la société coopérative issue”.

Art. 208. In artikel 12:115, § 2, eerste lid, 4°, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “en de Europese vennootschappen” vervangen
door de woorden “de Europese vennootschappen, en de Europese
coöperatieve vennootschappen”.

Art. 208. Dans l’article 12:115, § 2, alinéa 1er, 4°, du même Code, les
mots “et les sociétés européennes,” sont remplacés par les mots “les
sociétés européennes, et les sociétés coopératives européennes,”.

Art. 209. In artikel 12:116 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 209. À l’article 12:116 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “maar niet alle”
vervangen door de woorden “van de”;

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “mais pas la totalité” sont
abrogés;

2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden “5:134 tot 5:137 en”
ingevoegd tussen de woorden “De artikelen” en de woorden “7:198
tot”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “5:134 à 5:137 et” sont
insérés entre les mots “Les articles” et les mots “7:198 à 7:203”;

3° paragraaf 3 wordt opgeheven.

3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 210. In artikel 13:3 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 210. À l’article 13:3 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de woorden “, die
niet meer dan drie maanden vóór de datum waarop de bevoegde
organen van de betrokken rechtspersonen moeten besluiten is afgesloten”;

1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les mots suivants “qui
a été clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant la
date à laquelle les organes compétents des personnes morales concernées doivent se prononcer”;

2° in paragraaf 2 wordt het derde lid vervangen als volgt:

2° au paragraphe 2, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

“De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het
bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant
controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt
inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de
toestand van de betrokken rechtspersoon.”.

“Le commissaire ou, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, un réviseur
d’entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l’organe
d’administration, contrôle cet état, en fait rapport et indique spécialement s’il donne une image fidèle de la situation de la personne morale
concernée.”.

Art. 211. In artikel 14:3 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 211. À l’article 14:3 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in het tweede lid worden de woorden “in de naamloze vennootschap, de Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap” ingevoegd tussen het woord “Wanneer” en de woorden
“het nettoactief kleiner is”, en worden de woorden “, of, als de
vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen” opgeheven;

1° à l’alinéa 2, les mots “dans la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne” sont insérés entre le mot
“Lorsque” et les mots “l’actif net est inférieur”, et les mots “, ou, si la
société ne dispose pas d’un capital, les capitaux propres” sont abrogés;

2° in het derde lid worden de woorden “een besloten vennootschap
of een coöperatieve vennootschap” vervangen door de woorden “een
Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap”,
worden de woorden “of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het
eigen vermogen,” opgeheven, en worden in de Franse tekst de woorden
“ne pourront être supérieurs” vervangen door de woorden “ne pourra être
supérieur”.

2° à l’alinéa 3, les mots “société à responsabilité limitée ou société
coopérative” sont remplacés par les mots “société européenne ou
société coopérative européenne”, les mots “, ou, si la société ne dispose
pas d’un capital, les capitaux propres,” sont abrogés, et les mots “ne
pourront être supérieurs” sont remplacés par les mots “ne pourra être
supérieur”.

Art. 212. In artikel 14:4, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen
vermogen” opgeheven.

Art. 212. Dans l’article 14:4, alinéa 2, du même Code, les mots “, ou,
si la société ne dispose pas d’un capital, les capitaux propres,” sont
abrogés.

Art. 213. In artikel 14:11 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 213. À l’article 14:11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° in het eerste lid worden de woorden “5:9,” ingevoegd tussen de
woorden “5:7,” en de woorden “5:11”;

1° à l’alinéa 1er, les mots “5:9,” sont insérés entre les mots “5:7,” et les
mots “5:11”;

2° in het tweede lid worden de woorden “6:10,” ingevoegd tussen de
woorden “6:8,” en de woorden “6:12”.

2° à l’alinéa 2, les mots “6:10,” sont insérés entre les mots “6:8,” et les
mots “6:12”.

Art. 214. In artikel 14:24, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “meerderheid bepaald in paragraaf 1, 1°” vervangen door de woorden “aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
bepaald in paragraaf 1”.

Art. 214. Dans l’article 14:24, § 2, alinéa 1er, du même Code, les
mots “, 1°” sont abrogés.

Art. 215. In artikel 14:45, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “14:10” tweemaal vervangen door de woorden “14:40”.

Art. 215. Dans l’article 14:45, 2°, du même Code, les mots “14:10”
sont deux fois remplacés par les mots “14:40”.

Art. 216. In artikel 14:47, tweede lid, 3°, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “er enige overwaardering van het nettoactief heeft
plaatsgehad” vervangen door de woorden “het nettoactief werd
overgewaardeerd”.

Art. 216. Dans le texte néerlandais de l’article 14:47, alinéa 2, 3°, du
même Code, les mots “er enige overwaardering van het nettoactief heeft
plaatsgehad” sont remplacés par les mots “het nettoactief werd overgewaardeerd”.

Art. 217. In artikel 14:67, § 2, eerste lid, 3°, van hetzelfde Wetboek
wordt het woord “controleverslag” vervangen door het woord “verslag”, en worden de woorden “vermeld of daarin een getrouw beeld
wordt gegeven van de toestand van de stichting” vervangen door de
woorden “aangegeven of het nettoactief werd overgewaardeerd”.

Art. 217. Dans l’article 14:67, § 2, alinéa 1er, 3°, du même Code, les
mots “de contrôle” sont abrogés, et les mots “s’il donne une image
fidèle de la situation de la fondation” sont remplacés par les mots “s’il
y a eu surestimation de l’actif net”.
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HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van de wet van 2 april 1962 betreffende de
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke
investeringsmaatschappijen (de “wet van 2 april 1962”)

CHAPITRE 2. — Modifications de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société
fédérale de Participations et d’Investissement et aux sociétés régionales
d’investissement (la “loi du 2 avril 1962”)

Art. 218. In artikel 1 van de wet van 2 april 1962, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 5 december 2017, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 218. À l’article 1er de la loi du 2 avril 1962, modifié en dernier
lieu par la loi du 5 décembre 2017, les modifications suivantes sont
apportées:

1° in paragraaf 3, worden de woorden “wetboek van vennootschappen” vervangen door de woorden “Wetboek van vennootschappen en
verenigingen”;

1° dans le paragraphe 3, les mots “Code des sociétés” sont remplacés
par les mots “Code des sociétés et des associations”;

2° in paragraaf 4, worden de woorden “wetboek van vennootschappen” vervangen door de woorden “Wetboek van vennootschappen en
verenigingen”.

2° dans le paragraphe 4, les mots “aux Code des sociétés” sont
remplacés par les mots “au Code des sociétés et des associations”.

Art. 219. In artikel 2 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van
30 maart 1976 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 maart 2019,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 219. À l’article 2 de la même loi, remplacé par la loi du
30 mars 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, les
modifications suivantes sont apportées:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “van een kapitaalvennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vennootschap, erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie” vervangen
door de woorden “van een naamloze vennootschap, een Europese
vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vennootschap”;

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “sociétés de capitaux,
de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives agréées
par le Conseil national de la Coopération” sont remplacés par les mots
“sociétés anonymes, de sociétés européennes, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives”;

2° in paragraaf 1, tweede lid, 2°, (i) worden de woorden “of van het
eigen vermogen” ingevoegd tussen het woord “kapitaal” en het woord
“inbrengen” en worden de woorden “of aan een verhoging van het
eigen vermogen” ingevoeg tussen het woord “kapitaalverhoging” en
het woord “of” en (ii) worden de woorden “de intekenrechten
uitoefenen die ze als vroeger aandeelhouder heeft verkregen” vervangen door de woorden “voorkeurrechten uitoefenen”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, (i) les mots “ou des capitaux
propres” sont insérés entre le mot “capital” et le mot “lors”, et entre le
mot “capital” et le mot “ou”, et (ii) les mots “acquis en qualité d’ancien
actionnaire” sont remplacés par le mot “préférentielle”;

3° in paragraaf 1, tweede lid, 3°, worden de woorden “in het
kapitaal” opgeheven;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots “dans le capital” sont
abrogés;

4° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de bepaling onder 4° vervangen
als volgt:

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit:

“4° inschrijven op of verkrijgen winstbewijzen, certificaten die
betrekking hebben op aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten en, meer in het algemeen, alle effecten die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot het kapitaal of tot het eigen vermogen toegang geven
en alle effecten die op dergelijke effecten recht geven, met inbegrip van
de sluiting van elke optieovereenkomst”;

“4° souscrire ou acquérir des parts bénéficiaires, des certificats se
rapportant à des actions, parts bénéficiaires, obligations convertibles ou
droits de souscription, des obligations convertibles et des droits de
souscription et, plus généralement, tous titres donnant directement ou
indirectement accès au capital ou aux capitaux propres et tous titres
donnant droit à de tels titres, en ce compris la conclusion de toute
convention d’option”;

5° in paragraaf 1, tweede lid, 5°, worden de woorden “met inbegrip
van met name de toekenning van alle voorschotten aan de ondernemingen waarin zij een deelneming heeft” ingevoegd tussen de
woorden “betrekking hebben” en de woorden “of welke”;

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, les mots “en ce compris
notamment l’octroi de toutes avances aux entreprises dans lesquelles
elle détient une participation” sont insérés entre les mots “interventions
précitées” et les mots “ou répondant”;

6° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “onder de vorm van
handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm” opgeheven;

6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “sous forme de sociétés
commerciales ou à forme commerciale” sont abrogés;

7° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden “nemen actief deel
aan het industrieel, financieel en commercieel beheer van de ondernemingen die zij opgericht hebben of waarin zij belangen hebben”
vervangen door de woorden “treden op als actieve aandeelhouder en
onderhouden een strategische dialoog met de ondernemingen waarin
ze participeren of investeren.”.

7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “participent activement à
la gestion industrielle, financière et commerciale des entreprises à la
création desquelles elles ont procédé ou dans lesquelles elles ont des
intérêts” sont remplacés par les mots “interviennent à titre d’actionnaire actif et maintiennent un dialogue stratégique avec les entreprises
dans lesquelles elles détiennent une participation ou investissent.”.

Art. 220. In artikel 2ter, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 augustus 1978 en gewijzigd bij de wet van
26 augustus 2006, wordt in de Franse tekst het woord “commerciales”
vervangen door het woord “anonymes”, en worden de woorden
“waarvan de daden geacht worden daden van koophandel te zijn”
opgeheven.

Art. 220. Dans l’article 2ter, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé
par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 20 août 2006, le mot
“commerciales” est remplacé par le mot “anonyme”, et les mots “dont
les actes sont réputés commerciaux” sont abrogés.

Art. 221. In artikel 3bis van dezelfde wet, hersteld bij het koninklijk
besluit van 28 september 2006 en gewijzigd bij de wet van 17 juni 2013,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 221. Dans l’article 3bis de la même loi, rétabli par l’arrêté royal
du 28 septembre 2006 et modifié par la loi du 17 juin 2013, les
modifications suivantes sont apportées:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord “maatschappij”
vervangen door het woord “vennootschap” en wordt het woord
“beheerd vervangen door het woord “bestuurd”;

1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot
“maatschappij” est remplacé par le mot “vennootschap” et le mot
“beheerd” est remplacé par le mot “bestuurd”;

2° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt:
“Naast hun voor het bestuur relevante expertise dienen deze
bestuurders onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 7:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en gedurende een
tijdvak van zes jaar voorafgaand aan hun benoeming, geen bezoldigd
mandaat te hebben uitgeoefend voor de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten of de provincies of voor een instelling die van
vermelde overheden afhangt.”;

2° le paragraphe 2, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
“Outre leur expérience pertinente en matière de gestion, ces administrateurs doivent être indépendants au sens de l’article 7:87 du Code
des sociétés et des associations et, pendant une période de six ans
précédant leur nomination, ne pas avoir exercé de mandat rémunéré
pour l’État fédéral, les Communautés, les Régions ou les provinces ou
pour un organisme dépendant des autorités susmentionnées.”;
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3° paragraaf 2, derde lid, wordt opgeheven.

3° le paragraphe 2, alinéa 3, est abrogé.

Art. 222. In artikel 3ter, § 2, van dezelfde wet, vervangen bij het
koninklijk besluit van 28 september 2006, worden de woorden “523 van
het Wetboek van vennootschappen” vervangen door de woorden “7:96
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.

Art. 222. Dans l’article 3ter, § 2, de la même loi, remplacé par
l’arrêté royal du 28 septembre 2006, les mots “523 du Code des sociétés”
sont remplacés par les mots “7:96 du Code des sociétés et des
associations”.

Art. 223. In artikel 3quinquies van dezelfde wet, hersteld bij de wet
van 22 januari 1985 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 april 2018,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 223. À l’article 3quinquies de la même loi, rétabli par la loi du
22 janvier 1985 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les
modifications suivantes sont apportées:

1° in de eerste zin van de inleidende bepaling worden de woorden
“of een besloten vennootschap” ingevoegd tussen de woorden “een
naamloze vennootschap” en de woorden “kan, door inkoop”;

1° dans la première phrase de la disposition introductive, les mots
“ou une société à responsabilité limitée” sont insérés entre les mots
“une société anonyme” et les mots “peut acquérir”;

2° in de eerste zin van de inleidende bepaling worden de woorden
“of van het eigen vermogen” ingevoegd tussen de woorden “van het
kapitaal” en de woorden “vertegenwoordigt”;

2° dans la première phrase de la disposition introductive, les mots
“ou des capitaux propres” sont insérés entre les mots “du capital” et les
mots “ci-après”;

3° in de bepaling onder 1°, worden de woorden “de in artikel 620,
§ 1, vijfde lid, en artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen
bepaalde voorschriften” vervangen door de woorden “de voorschriften
voorgeschreven voor een statutenwijziging”;

3° dans le 1°, les mots “prévues à l’article 620, § 1er, alinéa 5 et à
l’article 559 du Code des sociétés” sont remplacés par les mots
“requises pour la modification des statuts”;

4° de bepaling onder 5° wordt opgeheven.

4° le 5° est abrogé.

Art. 224. In artikel 3sexies van dezelfde wet, vervangen bij de wet
van 4 augustus 1978 en gewijzigd bij de wetten van 26 augustus 2006 en
17 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 224. À l’article 3sexies de la même loi, remplacé par la loi du
4 août 1978 et modifié par la loi du 26 août 2006 et du 17 juin 2013, les
modifications suivantes sont apportées:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “In afwijking van de
artikelen 1 en 454, 4°, van het Wetboek van vennootschappen kunnen”
opgeheven en wordt het woord “kunnen” ingevoegd tussen de
woorden “gespecialiseerde dochtervennootschappen” en het woord
“wanneer”;

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Par dérogation aux
articles 1er et 454, 4°, du Code des sociétés” sont abrogés;

2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “of een besloten
vennootschap” ingevoegd tussen de woorden “naamloze vennootschap” en het woord “oprichten”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “ou une société à
responsabilité limitée” sont insérés entre les mots “une société anonyme” et les mots “et souscrire”;

3° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “of van een
besloten vennootschap” ingevoegd na de woorden “van een naamloze
vennootschap”;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “ou d’une société à
responsabilité limitée” sont insérés après les mots “d’une société
anonyme”;

4° in paragraaf 1, wordt het derde lid opgeheven;

4° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 3 est abrogé;

5° in paragraaf 3, worden de woorden “of een besloten vennootschap” ingevoegd tussen de woorden “een naamloze vennootschap” en
de woorden “oprichten”.

5° dans le paragraphe 3, les mots “ou une société à responsabilité
limitée” sont insérés entre les mots “une société anonyme” et les mots
“avec une ou plusieurs”.

Art. 225. In artikel 3octies van dezelfde wet, vervangen bij de wet
van 4 augustus 1978 en gewijzigd bij de wetten van 26 augustus 2006 en
17 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 225. Dans l’article 3octies de la même loi, remplacé par la loi du
4 août 1978 et modifié par la loi du 26 août 2006 et du 17 juin 2013, les
modifications suivantes sont apportées:

1° de woorden “, het eigen vermogen” worden ingevoegd tussen het
woord “kapitaal” en de woorden “of maatschappelijk fonds”;

1° les mots “, les capitaux propres” sont insérés entre les mots “le
capital” et les mots “ou le fonds social”;

2° de woorden “130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen” worden vervangen door de woorden “3:58 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.

2° les mots “130 et suivants du Code des sociétés” sont remplacés par
les mots “3:58 et suivants du Code des sociétés et des associations”.

Art. 226. In artikel 17, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten
van 4 augustus 1978 en 26 augustus 2006 worden de woorden
“artikel 204 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen” vervangen door de woorden “artikel 7:232 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”.

Art. 226. Dans l’article 17, § 1er, de la même loi, modifié par les lois
des 4 août 1978 et 26 août 2006, les mots “article 204 des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales” sont remplacés par les mots
“article 7:232 du Code des sociétés et des associations”.

HOOFDSTUK 3. — Wijzigingen van diverse wetten

CHAPITRE 3. — Modifications de diverses lois

Art. 227. In artikel 5, zevende lid, van de wet van 1 april 2007 op de
openbare overnamebiedingen, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019,
worden de woorden “in het bezit komt van” ingevoegd tussen de
woorden “de bieder” en de woorden “ten minste” en wordt het woord
“verwerft” opgeheven.

Art. 227. Dans l’article 5, alinéa 7, de la loi du 1er avril 2007 relative
aux offres publiques d’acquisition, inséré par la loi du 23 mars 2019, le
mot “acquiert” est remplacé par le mot “détient”.

Art. 228. In artikel 24, § 1, van de wet van 25 april 2014 op het
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, vervangen bij de wet van 23 maart 2019, wordt het woord
“7:104” vervangen door het woord “7:110”, en worden de woorden
“onverminderd de bepalingen van deze wet,” ingevoegd tussen de
woorden “Wetboek van vennootschappen en verenigingen,” en de
woorden “en dat uitsluitend”.

Art. 228. Dans l’article 24, § 1er, de loi du 25 avril 2014 relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de
bourse, remplacé par la loi du 23 mars 2019, le mot “7:104” est remplacé
par le mot “7:110”, et les mots “sans préjudice des dispositions de la
présente loi,” sont insérés entre les mots “Code des sociétés et des
associations,” et les mots “et qui est exclusivement”.

Art. 229. In artikel 212 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
18 december 2015 en 25 oktober 2016, worden de woorden “24bis,”
ingevoegd tussen de woorden “§§ 3 en 4,” en de woorden “25 en 26”.

Art. 229. Dans l’article 212 de la même loi, modifié par les lois des
18 décembre 2015 et 25 octobre 2016, les mots “24bis,” sont insérés entre
les mots “§§ 3 et 4,” et les mots “25 et 26”.

Art. 230. In artikel 503 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
25 oktober 2016, worden de woorden “24bis,” ingevoegd tussen de
woorden “24,” en de woorden “25 en 26”.

Art. 230. Dans l’article 503 de la même loi, inséré par la loi du
25 octobre 2016, les mots “24bis,” sont insérés entre les mots “24,” et les
mots “25 et 26”.
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Art. 231. In artikel 45, § 1, eerste lid, van de wet van 13 maart
2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen, vervangen bij de wet van 23 maart 2019,
wordt het woord “7:104” vervangen door het woord “7:110”.

Art. 231. Dans l’article 45, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 mars
2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de
réassurance, remplacé par la loi du 23 mars 2019, le mot “7:104” est
remplacé par le mot “7:110”.

Art. 232. In artikel 443, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord
“45bis,” ingevoegd tussen de woorden “45, §§ 1, 3 en 4,” en de woorden
“46, §§ 1, 3 en 4”.

Art. 232. Dans l’article 443, alinéa 1er, de la même loi, les mots
“45bis,” sont insérés entre les mots “45, §§ 1er, 3 et 4,” et les mots “46,
§§ 1er, 3 et 4”.

Art. 233. In artikel III.85 van het Wetboek van economisch recht,
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 233. À l’article III.85 du Code de droit économique, modifié en
dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont
apportées:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “1°” ingevoegd
tussen de woorden “artikel I.1, eerste lid,” en de woorden “a) of (c)”;

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “1°,” sont insérés entre
les mots “l’article I.1, alinéa 1er,” et les mots “(a) ou (c)”;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “paragraaf 3 van de respectievelijke artikelen 17, 37 en 53 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese
politieke partijen en stichtingen” vervangen door de woorden “de
respectievelijke artikelen 3:47, § 2, en 3:51, § 2, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”;

2° dans le paragraphe 2, les mots “cités au paragraphe 3 des
articles 17, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations
politiques européennes” sont remplacés par les mots “visés respectivement aux articles 3:47, § 2 et 3:51, § 2, du Code des sociétés et des
associations”;

3° in paragraaf 3 worden de woorden “centra van werkzaamheden
bedoeld in artikelen 26octies, § 1, en 45 van de wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen
en de Europese politieke partijen en stichtingen” vervangen door de
woorden “buitenlandse verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen voor wat betreft hun Belgisch bijkantoor”.

3° dans le paragraphe 3, les mots “aux centres d’opération visés aux
articles 26octies, § 1er, et 45 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations
sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les
fondations politiques européennes” sont remplacés par les mots “aux
associations sans but lucratif et fondations étrangères pour ce qui
concerne leur succursale belge”.

Art. 234. In artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 234. À l’article 39 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, les
modifications suivantes sont apportées:

1° in paragraaf 2 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid
ingevoegd, luidende:

1° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
les alinéas 1er et 2:

“Vanaf die dag worden de volgende benamingen en afkortingen van
vennootschapsvormen van rechtswege als volgt gelezen, ongeacht of
de statuten in overeenstemming zijn gebracht met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: de benaming
“gewone commanditaire vennootschap” als “commanditaire vennootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” als
“besloten vennootschap”, “coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” als “coöperatieve vennootschap” voor zover de
vennootschap aan de definitie van coöperatieve vennootschap van
artikel 6:1 van het Wetboek beantwoordt, de afkorting V.O.F. als VOF,
Comm.V. als CommV, BVBA als BV, CVBA als CV voor zover zij aan de
definitie van cooperatieve vennootschap van artikel 6:1 van het
Wetboek beantwoordt.”;

“À compter de ce jour les dénominations et abréviations des formes
de sociétés suivantes se lisent de plein droit comme suit alors même
que les statuts n’auraient pas été mis en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et des associations: la “société en commandite simple” comme “société en commandite”, la “société privée à
responsabilité limitée” comme “société à responsabilité limitée”, la
“société coopérative à responsabilité limitée” comme “société coopérative” pour autant que la société réponde à la définition de l’article 6:1
du Code, l’abréviation SCS comme SComm, SPRL comme SRL, SCRL
comme SC pour autant que la société réponde à la définition de
l’article 6:1 du Code.”

2° in paragraaf 2, tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de
woorden “die aan de definitie van coöperatieve vennootschap van
artikel 6:1 van het Wetboek beantwoorden” ingevoegd tussen de
woorden “coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid” en de woorden “, van rechtswege”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, les mots “qui
répondent à la définition de société coopérative énoncée à l’article 6:1
du Code” sont insérés entre les mots “sociétés coopératives à responsabilité limitée” et les mots “sont converties”;

3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende:

3° l’article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit:

“§ 7. De artikelen 20 tot en met 23 worden op de daarin bedoelde
rechtspersonen van toepassing vanaf de dag waarop zij aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn onderworpen.”.

“§ 7. Les articles 20 à 23 sont applicables aux personnes morales qui
y sont visées à compter du jour où elles sont soumises au Code des
sociétés et des associations.”.

Art. 235. In artikel 41 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 235. À l’article 41 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen” ingevoegd tussen de woorden
“in artikel 6:1” en de woorden “beantwoordt, en”;

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “du Code des sociétés
et des associations” sont insérés entre les mots “à l’article 6:1” et les
mots “ou d’union”;

2° in paragraaf 1, eerste lid, vijfde streepje, worden de woorden
“artikel 5:1 en” ingevoegd tussen de woorden “boek 5,” en de woorden
“titels 5 en 6”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, cinquième tiret, les mots
“l’article 5:1 et les” sont insérés entre les mots “livre 5,” et les mots
“titres 5 et 6”;

3° paragraaf 2, vijfde streepje, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met de volgende zin:

3° le paragraphe 2, cinquième tiret, est complété par la phrase
suivante:

“Artikel 39, § 2, derde lid, is van overeenkomstige toepassing;”.

“L’article 39, § 2, alinéa 3, est d’application par analogie;”.

Art. 236. In artikel 44 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 236. Dans l’article 44 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées:

1° in het eerste lid worden de woorden “of,” vervangen door de
woorden “het adres waarop de zetel van de rechtspersoon is gevestigd
hebben opgenomen in de statuten en daarin bepalen dat de zetel kan
worden verplaatst door het bestuursorgaan, alsmede” en worden de
woorden “en die” ingevoegd tussen de woorden “hebben gebruik
gemaakt,” en de woorden “op de datum van de bekendmaking”;

1° à l’alinéa 1er, les mots “ou,” sont remplacés par les mots “, repris
l’adresse à laquelle le siège de la personne morale est établi dans les
statuts et y prévoient que le siège peut être déplacé par l’organe
d’administration, ainsi que” et les mots “et qui ont,” sont insérés entre
les mots “alinéa 2,” et les mots “à la date de la publication”;
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2° het tweede lid wordt opgeheven.

2° l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 237. Artikel 45 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid,
luidende:

Art. 237. L’article 45 de la même loi est complété par un alinéa
rédigé comme suit:

“Het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 9:24 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt genomen op
voorstel van de minister bevoegd voor Middenstand en wordt
eveneens getekend door de minister van Justitie.”.

“L’arrêté royal d’exécution de l’article 9:24 du Code des sociétés et
des associations est pris sur proposition du ministre qui a les Classes
moyennes dans ses attributions et est également signé par le ministre de
la Justice.”.

Art. 238. In artikel 14 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de
gereglementeerde vastgoedvennootschappen wordt paragraaf 2 vervangen als volgt:

Art. 238. Dans l’article 14 de la loi du 12 mai 2014 relative aux
sociétés immobilières réglementées, le paragraphe 2 est remplacé par ce
qui suit:

“§ 2. Paragraaf 1 doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap om de vorm aan te
nemen van een naamloze vennootschap die door een enige bestuurder
wordt bestuurd, met inachtneming van artikel 7:101, § 1, tweede lid,
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”.

“§ 2. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour la
société immobilière réglementée publique d’adopter la forme d’une
société anonyme administrée par un administrateur unique, moyennant le respect de l’article 7:101, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et
des associations.”.

TITEL 4. — Inwerkingtreding

TITRE 4. — Entrée en vigueur

Art. 239. De artikelen 4 tot 9 en 38 treden in werking op 3 september 2020.

Art. 239. Les articles 4 à 9 et 38 entrent en vigueur le 3 septembre 2020.

Titel 3 treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Le titre 3 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi
au Moniteur belge.

In afwijking van het tweede lid is artikel 238 voor wat betreft de
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen die werden
opgericht vóór 1 mei 2019, voor de eerste keer van toepassing op het
tijdstip van de eerste statutaire wijziging na 1 januari 2020, met
uitzondering van de statutenwijzigingen die voortvloeien uit de
verrichtingen bedoeld in artikel 39, § 1, derde lid, van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Par dérogation à l’alinéa 2, l’article 238 s’applique pour la première
fois, en ce qui concerne les sociétés immobilières réglementées publiques constituées avant le 1er mai 2019, au moment de la première
modification statutaire après le 1er janvier 2020, à l’exception des
modifications de statuts qui résultent des opérations visées – à
l’article 39, § 1er, alinéa 3, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.

De artikelen 30, 2° en 3°, 32 en 33 zijn voor het eerst van toepassing
op het remuneratieverslag dat betrekking heeft op het eerste boekjaar
dat begint na 30 juni 2019.

Les articles 30, 2° et 3°, 32 et 33 sont pour la première fois
d’application au rapport de rémunération relatif au premier exercice
comptable qui débute après le 30 juin 2019.

Het overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vastgestelde remuneratiebeleid moet ten
laatste voor het eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening en het
jaarverslag van het eerste boekjaar dat begint na 30 juni 2019.

La politique de rémunération établie conformément à l’article 7:89/1
du Code des sociétés et des associations doit au plus tard être soumise
pour la première fois à l’approbation de l’assemblée générale qui
délibère sur les comptes annuels et le rapport de gestion du premier
exercice comptable qui débute après le 30 juin 2019.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Gegeven te Brussel, 28 april 2020.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2020.

FILIP

PHILIPPE

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Financiën,
DE CROO

Le Ministre des Finances,
DE CROO

De Minister van Justitie,
GEENS

Le Ministre de la Justice,
GEENS

Met ’s Lands zegel gezegeld :

Scellé du sceau de l’Etat :

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

K. GEENS

Nota

Note

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers
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Stukken : 55 0553.
Integraal Verslag : 9 april 2020.

(1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 55 0553.
Compte rendu intégral : 9 avril 2020.
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[C − 2019/30330]

[C − 2019/30330]

17 MARS 2019. — Loi organisant le passage de l’assujettissement à
l’impôt des personnes morales à l’assujettissement à l’impôt des
sociétés (1)

17 MAART 2019. — Wet tot regeling van de overgang van de
onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting (1)
FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de
la Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Dans le titre III, chapitre II, section Ier, du Code des impôts
sur les revenus 1992, il est inséré un article 184quinquies, rédigé comme
suit :

Art. 2. In titel III, hoofdstuk II, afdeling I, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, wordt een artikel 184quinquies ingevoegd,
luidende:

″Art. 184quinquies. Sous réserve des dispositions de l’article 30 de la
loi du 12 août 2000 portant diverses dispositions relatives à l’organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions, de l’article 347 de la loi-programme du 22 décembre 2003, de l’article 154 de la
loi-programme du 27 décembre 2005 et de l’article 3 de la loi du
29 mai 2018 fixant les conditions du passage à l’assujettissement à
l’impôt des sociétés d’entreprises portuaires, le passage d’une personne
morale assujettie antérieurement à l’impôt des personnes morales à
l’impôt des sociétés se fait aux conditions suivantes :

″Art. 184quinquies. Onder voorbehoud van de bepalingen van
artikel 30 van de wet van 12 augustus 2000 houdende diverse
bepalingen betreffende de organisatie van de financiële markten en
diverse andere bepalingen, artikel 347 van de programmawet van
22 december 2003, artikel 154 van de programmawet van 27 december 2005 en van artikel 3 van de wet van 29 mei 2018 tot bepaling van
de voorwaarden van overgang bij de onderwerping aan de vennootschapsbelasting van havenbedrijven, vindt de overgang van een
voorheen aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersoon
naar de vennootschapsbelasting plaats onder de volgende voorwaarden:

1° sous réserve des dispositions de l’article 184ter, § 1er, alinéa 1er, la
partie du capital, des primes d’émission, des sommes souscrites à
l’occasion de l’émission de parts bénéficiaires ou des autres apports en
espèces ou en nature, qui a antérieurement réellement été libérée et qui
n’a fait l’objet d’aucun remboursement ou réduction au cours des
exercices comptables clôturés avant l’exercice comptable se rattachant
au premier exercice d’imposition pour lequel la personne morale est
assujettie à l’impôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré
au sens de l’article 184 aux conditions prévues par les alinéas 1er à 3
dudit article ;

1° onder voorbehoud van de bepaling van artikel 184ter, § 1, eerste
lid, het deel van het kapitaal, van de uitgiftepremies, van de bedragen
waarop is ingeschreven ter gelegenheid van de uitgifte van winstbewijzen of van andere inbrengen in geld of in natura, dat voorheen
werkelijk werd gestort en waarvan geen terugbetaling of vermindering
heeft plaatsgevonden tijdens de boekjaren afgesloten voor het boekjaar
dat verbonden is aan het eerste aanslagjaar waarvoor de rechtspersoon
aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, wordt aangemerkt als
gestort kapitaal in de zin van artikel 184 onder de voorwaarden
bedoeld in het eerste tot derde lid van dat artikel;

2° les bénéfices antérieurement réservés, incorporés ou non au
capital, et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisés
par la personne morale dans les comptes annuels afférents à l’exercice
comptable clôturé avant l’exercice comptable se rattachant au premier
exercice d’imposition pour lequel la personne morale est assujettie à
l’impôt des sociétés sont considérés comme des réserves déjà taxées ;

2° de voorheen gereserveerde winsten, al dan niet geïncorporeerd in
kapitaal, en de voorzieningen voor risico’s en kosten die door de
rechtspersoon zijn geboekt in de jaarrekening met betrekking tot het
boekjaar afgesloten voor het boekjaar dat verbonden is aan het eerste
aanslagjaar waarvoor de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting
is onderworpen, worden als reeds belaste reserves beschouwd;

3° les plus-values de réévaluation et les subsides en capital comptabilisés par la personne morale dans les comptes annuels afférents à
l’exercice comptable clôturé avant l’exercice comptable se rattachant au
premier exercice d’imposition pour lequel la personne morale est
assujettie à l’impôt des sociétés, ne sont exonérés que s’ils restent portés
dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peuvent servir
de base pour des rémunérations ou attributions quelconques ;

3° de herwaarderingsmeerwaarden en de kapitaalsubsidies die door
de rechtspersoon zijn geboekt in de jaarrekening met betrekking tot het
boekjaar afgesloten voor het boekjaar dat verbonden is aan het eerste
aanslagjaar waarvoor de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting
is onderworpen, worden slechts vrijgesteld voor zover ze op één of
meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt blijven en niet
tot grondslag dienen voor enige beloning of toekenning;

4° les frais qui sont réellement supportés par la personne morale au
cours d’un exercice d’imposition qui prend cours à partir du premier
jour de l’exercice d’imposition pour lequel la personne morale est
assujettie à l’impôt des sociétés et qui ont fait l’objet d’une provision
pour risques et charges au sens de la loi comptable constituée au cours
d’un exercice d’imposition pour lequel la personne morale était
soumise à l’impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de
frais professionnels pour l’exercice d’imposition au cours duquel ils ont
été réellement supportés pour autant qu’il soit satisfait aux conditions
de l’article 49 ;

4° de kosten die werkelijk door de rechtspersoon worden gedragen
tijdens een aanslagjaar dat aanvangt vanaf de eerste dag van het
aanslagjaar waarvoor de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting
is onderworpen en die het voorwerp hebben uitgemaakt van een
voorziening voor risico’s en kosten in de zin van de boekhoudwetgeving die werd aangelegd tijdens een aanslagjaar waarvoor de rechtspersoon aan de rechtspersonenbelasting was onderworpen, zijn als
beroepskosten aftrekbaar voor het aanslagjaar tijdens hetwelk zij
werkelijk zijn gedragen voor zover is voldaan aan de voorwaarden van
artikel 49;

5° les pertes définitives sur des actifs, qui sont réalisées par la
personne morale au sens de l’article 49 au cours d’un exercice
d’imposition pour lequel la personne morale est assujettie à l’impôt des
sociétés et qui ont fait l’objet d’une réduction de valeur comptabilisée
au cours d’un exercice d’imposition pour lequel la personne morale
était soumise à l’impôt des personnes morales, sont déductibles au titre
de frais professionnels pour l’exercice d’imposition au cours duquel
elles ont été réalisées ;

5° definitieve verliezen op activa, die door de rechtspersoon zijn
verwezenlijkt in de zin van artikel 49 tijdens een aanslagjaar waarvoor
de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting is onderworpen en
die het voorwerp hebben uitgemaakt van een waardevermindering
geboekt tijdens een aanslagjaar waarvoor de rechtspersoon aan de
rechtspersonenbelasting was onderworpen, zijn als beroepskosten
aftrekbaar voor het aanslagjaar gedurende hetwelk deze werden
gerealiseerd;

6° les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en
considération dans le chef de la personne morale sur ses actifs sont
déterminés comme si la personne morale avait toujours été assujettie à
l’impôt des sociétés ;

6° de in hoofde van de rechtspersoon in aanmerking te nemen
afschrijvingen, min- of meerwaarden op activa worden bepaald alsof de
rechtspersoon altijd aan de vennootschapsbelasting onderworpen is
geweest;
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La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

Company: x

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
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Toute reprise d’une réduction de valeur visée à l’alinéa 1er fera, le cas
échéant, l’objet d’une majoration de la situation de début des réserves
taxées de l’exercice d’imposition concerné à concurrence du montant de
cette reprise.

Elke terugname van een in het eerste lid vermelde waardevermindering zal, in voorkomend geval, het voorwerp uitmaken van een
verhoging van de begintoestand van de belaste reserves van het
desbetreffende aanslagjaar ten belope van het bedrag van deze
terugname.

Lorsque l’examen de la comptabilité d’une période imposable pour
laquelle la personne morale est assujettie à l’impôt des sociétés fait
apparaître des sous-estimations d’éléments de l’actif ou des surestimations d’éléments du passif visées à l’article 24, alinéa 1er, 4°, celles-ci ne
sont pas, par dérogation à l’article 361, considérées comme des
bénéfices de cette période imposable, à condition que la personne
morale apporte la preuve qu’elles trouvent leur origine au cours d’une
période imposable pour laquelle elle était assujettie à l’impôt des
personnes morales.″.

Wanneer bij het onderzoek van de boekhouding over een belastbaar
tijdperk voor hetwelk de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting
is onderworpen, onderwaarderingen van activa of overwaarderingen
van passiva vermeld in artikel 24, eerste lid, 4°, worden vastgesteld,
worden deze, in afwijking van artikel 361, niet als winst van dit
belastbaar tijdperk aangemerkt op voorwaarde dat de rechtspersoon
aantoont dat deze hun oorsprong vinden tijdens een belastbaar tijdperk
voor hetwelk zij aan de rechtspersonenbelasting onderworpen was.″.

Art. 3. L’article 26 de la loi-programme du 19 décembre 2014,
remplacé par la loi du 10 août 2015, est abrogé.

Art. 3. Artikel 26 van de programmawet van 19 december 2014,
vervangen bij de wet van 10 augustus 2015, wordt opgeheven.

Art. 4. Les articles 2 et 3 sont applicables à partir de l’exercice
d’imposition se rattachant à une période imposable qui débute au plus
tôt le 1er janvier 2019.

Art. 4. De artikelen 2 en 3 zijn van toepassing vanaf het aanslagjaar
verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf
1 januari 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 17 maart 2019.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2019.

PHILIPPE

FILIP

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
A. DE CROO

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
A. DE CROO

Scellé du sceau de l’Etat :

Met ’s Lands zegel gezegeld :

Le Ministre de la Justice,

De Minister van Justitie,

K. GEENS

K. GEENS

Note

Nota
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Documents : K54-3368
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SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[C − 2019/30293]

[C − 2019/30293]

21 MARS 2019. — Arrêté royal portant répartition partielle, pour ce
qui concerne la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, du crédit
provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi de finances
pour l’année budgétaire 2019 et destiné à couvrir les dépenses
concernant le renforcement des mesures prises ainsi que des
initiatives nouvelles en matière de lutte contre le terrorisme et le
radicalisme

21 MAART 2019. — Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke
verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het
radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het
programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de
versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe
initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de finances du 21 décembre 2018 pour l’année budgétaire 2019, l’article 7, § 1er ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2019 ;

Considérant qu’un crédit d’engagement provisionnel de
231.485.000 euros et un crédit de liquidation provisionnel de
232.539.000 euros, destiné à couvrir les dépenses concernant le
renforcement des mesures prises ainsi qui des initiatives nouvelles en
matière de lutte contre le terrorisme et le radicalisme, est inscrit au
programme 06-90-1 de la loi de finances du 21 décembre 2018 pour
l’année budgétaire 2019 ;

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019, artikel 7, § 1;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
15 maart 2019;
Overwegende dat op het programma 06-90-1 van de financiewet van
21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019 een provisioneel
vastleggingskrediet van 231.485.000 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 232.539.000 euro is ingeschreven, onder meer bestemd
tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de
genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd
tegen het terrorisme en het radicalisme;
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7° de door de rechtspersoon voorheen geleden verliezen die zijn
geboekt in de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten
voor het boekjaar dat verbonden is aan het eerste aanslagjaar waarvoor
de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting is onderworpen,
mogen niet in rekening worden gebracht voor de bepaling van de
belastbare grondslag van aanslagjaren voor dewelke de rechtspersoon
aan de vennootschapsbelasting is onderworpen.

Company: x

7° les pertes subies antérieurement par la personne morale qui sont
comptabilisées dans les comptes annuels afférents à l’exercice comptable clôturé avant l’exercice comptable se rattachant au premier exercice
d’imposition pour lequel la personne morale est assujettie à l’impôt des
sociétés ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer la base
imposable des exercices d’imposition pour lesquels la personne morale
est assujettie à l’impôt des sociétés.
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2019/12297]
17 MARS 2019. — Loi adaptant certaines dispositions fiscales
fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations (1)

[C − 2019/12297]
17 MAART 2019. — Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale
bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

TITRE 1er. — DISPOSITION GÉNÉRALE

TITEL 1. — ALGEMENE BEPALING

Article 1 . La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la
Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

TITRE 2. — ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES FÉDÉRALES AU NOUVEAU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES
ASSOCIATIONS

TITEL 2. — AANPASSING VAN BEPAALDE FEDERALE FISCALE
BEPALINGEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

CHAPITRE 1er. — Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van het Wetboek
van inkomstenbelastingen 1992

Art. 2. A l’article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des
17 mai 2004, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006, 11 décembre 2008,
30 juillet 2013, 21 décembre 2013, 8 mai 2014, 12 mai 2014, 10 août 2015,
18 décembre 2015, 26 décembre 2015, 3 août 2016, 25 décembre 2017 et
30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 2. In artikel 2, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij
wetten van 17 mei 2004, 15 december 2004, 27 december 2006,
11 december 2008, 30 juli 2013, 21 december 2013, 8 mei 2014,
12 mei 2014, 10 augustus 2015, 18 december 2015, 26 december 2015,
3 augustus 2016, 25 december 2017 en 30 juli 2018 worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° dans le 5°, a, alinéa 1er, les mots ″régulièrement constitué″ et les
mots ″possède la personnalité juridique et″ sont abrogés ;

1° in de bepaling onder 5°, a, eerste lid, worden de woorden″,
regelmatig is opgericht, rechtspersoonlijkheid bezit en″ opgeheven;

er

2° le 5°, a, alinéa 1er, est complété comme suit :

2° de bepaling onder 5°, a, eerste lid, wordt aangevuld als volgt:

″et qui :

″en die:

- soit possède la personnalité juridique en vertu du droit, belge ou
étranger, qui le régit ;

- ofwel rechtspersoonlijkheid bezit naar het recht, Belgisch of
buitenlands, dat haar beheerst;

- soit est régie par un droit étranger qui ne lui accorde pas la
personnalité juridique mais a une forme juridique analogue à celle
d’une société de droit belge dotée de la personnalité juridique en vertu
du droit belge et répond à la définition de société résidente visée au b)
ci-dessous.″ ;

- ofwel wordt beheerst door een buitenlands recht die haar geen
rechtspersoonlijkheid toekent maar een rechtsvorm heeft die vergelijkbaar is met die van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid naar
Belgisch recht en voldoet aan de definitie van binnenlandse vennootschap als bedoeld onder b) hieronder.″;

3° au 5°, b, les modifications suivantes sont apportées :

3° in de bepaling onder 5°, b, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

a) les mots ″son siège social,″ sont abrogés ;

a) de woorden ″haar maatschappelijke zetel,″ worden opgeheven;

b) la disposition est complétée par un alinéa rédigé comme suit :

b) de bepaling wordt aangevuld met een lid, luidende:

″La société qui a son siège statutaire en Belgique est présumée sauf
preuve contraire y avoir aussi son principal établissement ou son siège
de direction ou d’administration. La preuve contraire est admise
uniquement s’il est démontré en outre que le domicile fiscal de la
société est établi dans un autre État que la Belgique en vertu de la
législation fiscale de cet autre État ;″ ;

″De vennootschap die haar statutaire zetel in België heeft, wordt
behoudens tegenbewijs vermoed daar ook haar voornaamste inrichting
of haar zetel van bestuur of beheer te hebben. Het tegenbewijs wordt
enkel aanvaard indien er bovendien is aangetoond dat de fiscale
woonplaats van de vennootschap in een andere Staat dan België is
gevestigd volgens de fiscale wetgeving van deze andere Staat;″;
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Der Minister der Sicherheit und des Innern
P. DE CREM

Company: x

8. Der Stimmzettel wird für ungültig erklärt:
a) wenn der Wähler seinen Stimmzettel beim Verlassen der Wahlkabine so auffaltet, dass zu erkennen ist, wie er
gewählt hat. Dies gilt auch, wenn der Wähler außen auf seinem Stimmzettel Markierungen oder Eintragungen
angebracht hat,
b) wenn der Wähler infolge einer falschen Handhabung oder eines anderen ungewollten Fehlverhaltens den ihm
ausgehändigten Stimmzettel beschädigt hat,
c) wenn aus irgendeinem technischen Grund das Ausdrucken des Stimmzettels sich ganz oder zum Teil als
unmöglich erweist,
d) wenn der Wähler bei einer Visualisierung des Inhalts des Barcodes auf dem Bildschirm feststellt, dass es einen
Unterschied zwischen dieser Visualisierung auf dem Bildschirm und dem Vermerk der Stimmabgabe so wie in
schriftlicher Form auf dem Stimmzettel angegeben gibt,
e) wenn der Barcode nicht durch die elektronische Urne gelesen werden kann.
In den in den vorhergehenden Absätzen erwähnten Fällen wird der Wähler aufgefordert, seine Stimmabgabe
anhand einer neuen Chipkarte zu wiederholen. Auch wenn ein Wähler vor seiner Stimmabgabe die ihm ausgehändigte
Chipkarte versehentlich beschädigt hat, erhält er eine neue Chipkarte.
9. Wer sein Stimmrecht mehrmals ausübt, wer wählt, ohne wahlberechtigt zu sein, oder wer ohne gültige
Vollmacht für einen anderen wählt, macht sich strafbar.
Gesehen, um dem Ministeriellen Erlass vom 14. März 2019 zur Festlegung der Muster der Anweisungen für
den Wähler in den Wahlkantonen und Gemeinden, die für die Anwendung eines elektronischen Wahlsystems
mit Papierbescheinigung bestimmt sind bei den gleichzeitigen Wahlen für das Europäische Parlament, die
Abgeordnetenkammer und die Regional- und Gemeinschaftsparlamente beigefügt zu werden
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4° dans le 5°, b)bis, le deuxième tiret est complété comme suit :

45451

4° in de bepaling onder 5°, b)bis, wordt het tweede streepje aangevuld
als volgt:

5° dans le 5°, c, les mots ″sans préjudice du 5°, b,″ sont insérés avant
les mots ″toute société″ et les mots ″son siège social,″ sont abrogés ;

5° in de bepaling onder 5°, c, worden de woorden ″onverminderd de
bepaling onder 5°, b,″ ingevoegd voor de woorden ″enigerlei vennootschap″, en worden de woorden ″maatschappelijke zetel,″ opgeheven;

6° dans le 5°/1, les mots ″l’article 11 du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″l’article 1:20 du Code des sociétés et des
associations″ ;

6° in de bepaling onder 5°/1, worden de woorden ″artikel 11 van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″:

7° entre le 5°bis et le 6°, il est inséré un 5°ter rédigé comme suit :

7° tussen de bepaling onder 5°bis en de bepaling onder 6°, wordt een
bepaling onder 5°ter ingevoegd, luidende:

″5°ter Etabli(e)
Lorsque le terme établi(e) est utilisé à propos d’une société,
association, établissement ou organisme quelconque en rapport avec un
État ou groupe d’États, ce terme signifie qu’il a son domicile fiscal dans
cet État ou dans l’un des États de ce groupe d’États selon la législation
fiscale de cet État, sans qu’une convention en matière de double
imposition ait pour effet qu’il doive être considéré comme ayant son
domicile fiscal en dehors de cet État ou groupe d’États.″ ;

″5°ter Gevestigd
Wanneer de term gevestigd gebruikt wordt met betrekking tot
enigerlei vennootschap, vereniging, inrichting of instelling in verhouding tot een Staat of een groep van Staten, betekent deze term dat deze
haar fiscale woonplaats heeft in die Staat of in een van die Staten van
die groep van Staten volgens de fiscale wetgeving van die Staat, zonder
dat zij ten gevolge van een verdrag ter vermijding van dubbele
belasting haar fiscale woonplaats buiten die Staat of groep van Staten
heeft.″;

8° le 6° est remplacé par ce qui suit :

8° de bepaling onder 6° wordt vervangen als volgt:

″6° Capital

″6° Kapitaal

On entend par :

Er wordt verstaan onder:

a) ″Capital″, dans le chef d’une société :

a) ″Kapitaal″, in hoofde van een vennootschap:

1) le capital d’une société anonyme, tel que prévu par le Code des
sociétés et des associations, ou, pour une société ayant une autre forme
juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit
une notion analogue, cette notion telle que prévue dans ce droit ;

1) het kapitaal van een naamloze vennootschap zoals bedoeld in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of, in geval van een
vennootschap met een andere rechtsvorm waarvoor het Belgisch of
buitenlands recht dat haar beheerst in een gelijkaardig begrip voorziet,
het begrip zoals bedoeld in dat recht;

2) pour les formes de sociétés pour lesquelles le droit belge ou
étranger qui régit la société ne prévoit pas une notion analogue, les
capitaux propres de la société tels que prévus par le droit belge ou
étranger qui régit la société, dans la mesure où ils sont formés par des
apports en numéraire ou en nature, autres que des apports en industrie.

2) voor vennootschapsvormen waarvoor het Belgisch of buitenlands
recht dat de vennootschap beheerst niet in een gelijkaardig begrip
voorziet, het eigen vermogen van de vennootschap als bedoeld in het
Belgisch recht of het buitenlands recht dat de vennootschap beheerst, in
zoverre het gevormd wordt door inbrengen in geld of in natura, andere
dan inbrengen in nijverheid.

b) Capital libéré

b) Gestort kapitaal

Tant pour une société résidente que pour une société étrangère, le
capital réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d’impôt
des sociétés.″ ;

Zowel voor een binnenlandse als voor een buitenlandse vennootschap, het werkelijk gestort kapitaal zoals het geldt terzake van de
vennootschapsbelasting.″;

9° il est inséré entre le 6° et le 7° un 6°/1 et un 6°/2 rédigés comme
suit :

9° tussen de bepaling onder 6° en de bepaling onder 7° worden de
bepalingen onder 6°/1 en 6°/2 ingevoegd, luidende:

″6°/1 Fusion par absorption, fusion par constitution d’une nouvelle
société, scission par absorption, scission par constitution de nouvelles
sociétés, scission mixte, opération assimilée à la fusion par absorption et
opération assimilée à la scission, ou, en abrégé, ″fusion, scission et
opération assimilée à une fusion ou à une scission″ ;

″6°/1 Fusie door overneming, fusie door oprichting van een nieuwe
vennootschap, splitsing door overneming, splitsing door oprichting
van nieuwe vennootschappen, gemengde splitsing, verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming en verrichting gelijkgesteld met
splitsing, of, verkort, ″fusie, splitsing en verrichting gelijkgesteld met
een fusie of met een splitsing″;

On entend par :
a) Fusion par absorption : l’opération par laquelle une ou plusieurs
sociétés transfèrent, par suite d’une dissolution sans liquidation,
l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre
société préexistante, moyennant l’attribution aux actionnaires ou
associés d’actions ou parts de la société bénéficiaire et, éventuellement,
d’une soulte en espèces ne dépassant un dixième de la valeur nominale,
ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres. Si le
droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas
une notion analogue à celle du capital d’une société anonyme, est
assimilée au pair comptable la valeur d’apport, telle qu’elle résulte des
comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, autres
que les apports en industrie, consentis par les actionnaires ou associés,
le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d’une disposition
statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires ou associés que
moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre
des actions ou parts ;

Er wordt verstaan onder:
a) Fusie door overneming: de rechtshandeling waarbij de activa en
passiva van het vermogen van één of meer vennootschappen, als
gevolg van een ontbinding zonder vereffening, in hun geheel op een
andere, reeds bestaande vennootschap overgaan tegen uitreiking van
aandelen van de verkrijgende vennootschap aan de aandeelhouders of
vennoten van de ontbonden vennootschap of vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende
van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van
de fractiewaarde van deze aandelen. Indien het Belgisch of buitenlands
recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip
gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze vennootschap
voorziet, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde,
zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de aandeelhouders of
vennoten toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering
van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de
reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de
aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging,
dit alles gedeeld door het aantal aandelen;
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″met dien verstande dat, met betrekking tot de vennootschappen
naar Belgisch recht bedoeld in punt b van deze bijlage, de verwijzingen
naar ″besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid″, ″coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid″, ″coöperatieve
vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid″, en naar ″gewone
commanditaire vennootschap″ ook moeten worden verstaan als een
verwijzing naar respectievelijk de ″besloten vennootschap″, de ″coöperatieve vennootschap ″en de ″commanditaire vennootschap″.″;
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″, étant entendu que, s’agissant des sociétés de droit belge visées au
point b de ladite annexe, les références à la ″société privée à
responsabilité limitée″, aux ″société coopérative à responsabilité limitée″ et ″société coopérative à responsabilité illimitée″, et à la ″société en
commandite simple″ doivent également s’entendre comme une référence, respectivement, à la ″société à responsabilité limitée″, à la
″société coopérative″ et à la ″société en commandite″.″ ;

Email: bcauwenberghs@ncoi.be

M&D Seminars

61
MONITEUR BELGE — 10.05.2019 — BELGISCH STAATSBLAD

c) Opération assimilée à la fusion par absorption : l’opération par
laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans
liquidation, l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à
la société qui détient toutes ses actions ou parts et autres titres conférant
le droit de vote;

c) Verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming: de
rechtshandeling waarbij de activa en de passiva van het vermogen van
een vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening,
in hun geheel overgaan op de vennootschap die al haar aandelen en
andere stemrechtverlenende effecten bezit;

d) Scission par absorption: l’opération par laquelle une société
transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son
patrimoine, activement et passivement, à plusieurs sociétés, moyennant
l’attribution à ses actionnaires ou associés, selon une règle proportionnelle ou non, d’actions ou parts des sociétés bénéficiaires de l’apport et,
éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 p.c. de la
valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de
ces titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne
prévoit pas une notion analogue à celle du capital d’une société
anonyme, le pair comptable est déterminé selon les règles sub a) ;

d) Splitsing door overneming: de rechtshandeling waarbij de activa
en de passiva van het vermogen van een vennootschap, als gevolg van
haar ontbinding zonder vereffening, in hun geheel op meerdere
vennootschappen overgaan, tegen uitreiking aan de aandeelhouders of
vennoten van de ontbonden vennootschap, al dan niet volgens een pro
rataregeling, van aandelen van de verkrijgende vennootschappen,
eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan 10 pct.
van de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, van
de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Indien het Belgisch of
buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in
een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze
vennootschap voorziet, wordt de fractiewaarde bepaald volgens de
regels sub a);

e) Scission par constitution de nouvelles sociétés: l’opération par
laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans
liquidation, l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à
plusieurs sociétés qu’elle constitue, moyennant l’attribution à ses
actionnaires ou associés, selon une règle proportionnelle ou non,
d’actions ou parts des sociétés bénéficiaires de l’apport et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 p.c. de la valeur
nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces
titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne
prévoit pas une notion analogue à celle du capital d’une société
anonyme, le pair comptable est déterminé selon les règles sub a);

e) Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen: de
rechtshandeling waarbij de activa en passiva van het vermogen van een
vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, in
hun geheel op verschillende door haar opgerichte vennootschappen
overgaan tegen uitreiking aan de aandeelhouders of vennoten van de
ontbonden vennootschap al dan niet volgens een pro rataregeling, van
aandelen van de verkrijgende vennootschappen, eventueel met een
opleg in geld die niet meer mag bedragen dan 10 pct. van de nominale
waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde
van de uitgereikte aandelen. Indien het Belgisch of buitenlands recht
dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze vennootschap
voorziet, wordt de fractiewaarde bepaald volgens de regels sub a);

f) Scission mixte: l’opération par laquelle une société transfère, par
suite de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine,
activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes et à
une ou plusieurs sociétés qu’elle constitue, moyennant l’attribution à
ses actionnaires ou associés, selon une règle proportionnelle ou non,
d’actions ou parts des sociétés bénéficiaires de l’apport et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 p.c. de la valeur
nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces
titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne
prévoit pas une notion analogue à celle du capital d’une société
anonyme, le pair comptable est déterminé selon les règles sub a) ;

f) Gemengde splitsing: de rechtshandeling waarbij de activa en de
passiva van het vermogen van een vennootschap, als gevolg van haar
ontbinding zonder vereffening, in hun geheel overgaan op één of meer
bestaande vennootschappen en op één of meer door haar opgerichte
vennootschappen tegen uitreiking aan de aandeelhouders of vennoten
van de ontbonden vennootschap, al dan niet volgens een pro rataregeling, van aandelen van de verkrijgende vennootschappen, eventueel
met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan 10 pct. van de
nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de
fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Indien het Belgisch of
buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in
een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze
vennootschap voorziet, wordt de fractiewaarde bepaald volgens de
regels sub a);

g) Opérations assimilées à la scission :

g) Verrichtingen gelijkgesteld met een splitsing:

1) L’opération par laquelle une société transfère, sans être dissoute,
une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une ou
plusieurs sociétés préexistantes ou qu’elle constitue, moyennant l’attribution à ses actionnaires ou associés, de façon proportionnelle ou non,
d’actions ou parts de la société ou des sociétés bénéficiaires et,
éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 p.c. de la
valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de
ces titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne
prévoit pas une notion analogue à celle du capital d’une société
anonyme, le pair comptable est déterminé selon les règles sub a) ;

1) De rechtshandeling waarbij een deel van de activa en passiva van
het vermogen van een vennootschap, zonder ontbinding, overgaat op
één of meer bestaande of door haar opgerichte vennootschappen tegen
uitreiking aan de aandeelhouders of vennoten van de overdragende
vennootschap, al dan niet volgens een pro rataregeling, van aandelen
van de verkrijgende vennootschap of vennootschappen, eventueel met
een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan 10 pct. van de
nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de
fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Indien het Belgisch of
buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in
een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze
vennootschap voorziet, wordt de fractiewaarde bepaald volgens de
regels sub a);

2) L’opération par laquelle une société transfère sans dissolution une
partie de son patrimoine, activement et passivement, à une autre société
qui est déjà titulaire de toutes ses actions ou parts et autres titres
conférant le droit de vote.

2) De rechtshandeling waarbij een deel van de activa en passiva van
het vermogen van een vennootschap, zonder ontbinding, overgaat op
een andere vennootschap die reeds al haar aandelen en andere
stemrechtverlenende effecten bezit.

Ces opérations peuvent également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs
des sociétés dont le patrimoine sera transféré sont en liquidation ou en
faillite pourvu qu’elles n’aient pas encore commencé la répartition de
leurs actifs entre leurs actionnaires ou associés.

Deze rechtshandelingen kunnen ook plaatsvinden wanneer een of
meer vennootschappen waarvan het vermogen overgaat, in vereffening
zijn of in staat van faillissement verkeren, mits zij nog geen begin
hebben gemaakt met de uitkering van hun vermogen aan hun
aandeelhouders of vennoten.
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b) Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap: de rechtshandeling waarbij de activa en passiva van het vermogen van twee of
meer vennootschappen, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening, in hun geheel op een door hen opgerichte vennootschap overgaan
tegen uitreiking van aandelen van de nieuwe vennootschap aan de
aandeelhouders of vennoten van de ontbonden vennootschappen,
eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een
tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde,
van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Indien het Belgisch
of buitenlands recht dat de verkrijgende vennootschap beheerst niet in
een begrip gelijkaardig aan dat van het kapitaal van een naamloze
vennootschap voorziet, wordt de fractiewaarde bepaald volgens de
regels sub a);
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b) Fusion par constitution d’une nouvelle société: l’opération par
laquelle deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d’une
dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement
et passivement, à une nouvelle société qu’elles constituent, moyennant
l’attribution à leurs actionnaires ou associés d’actions ou parts de la
nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne
dépassant pas un dixième de la valeur nominale ou, à défaut de valeur
nominale, du pair comptable de ces titres. Si le droit belge ou étranger
qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à
celle du capital d’une société anonyme, le pair comptable est déterminé
selon les règles sub a) ;
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Dans le cas où une société, qui transfère tout ou partie de son
patrimoine, a la forme juridique d’une association ou fondation de droit
belge, ou une forme juridique analogue de droit étranger, poursuit un
but désintéressé et n’a pas émis d’actions ou parts, les définitions
ci-dessus doivent se lire en faisant abstraction des mentions relatives à
l’attribution d’actions ou parts ou d’une soulte à ses actionnaires ou
associés.

On entend par :

Wanneer een vennootschap, die haar vermogen of een deel ervan
overdraagt, de rechtsvorm van een vereniging of stichting naar Belgisch
recht, of een gelijkaardige rechtsvorm naar buitenlands recht heeft, een
belangeloos doel nastreeft en geen aandelen of deelbewijzen heeft
uitgegeven, moeten de hierbovenvermelde definities gelezen worden
zonder rekening te houden met de vermeldingen betreffende de
uitreiking van aandelen of van een opleg aan haar aandeelhouders of
vennoten.
6°/2: Inbreng van de algemeenheid van goederen en inbreng van
bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid
Er wordt verstaan onder:
a) Inbreng van een algemeenheid van goederen: de rechtshandeling
waarbij een natuurlijke persoon of een vennootschap de activa en
passiva van het vermogen, zonder ontbinding, in hun geheel overdraagt aan een vennootschap tegen een vergoeding die uitsluitend
bestaat uit aandelen van de verkrijgende vennootschap; in het geval
van inbreng door een natuurlijke persoon, moet onder het gehele
vermogen al zijn takken van werkzaamheid worden verstaan;

b) Apport de branche d’activité : l’opération par laquelle une
personne physique ou une société transfère, sans dissolution, une
branche d’activité à une société, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la société bénéficiaire de
l’apport ;

b) Inbreng van een bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid: de
rechtshandeling waarbij een natuurlijke persoon of een vennootschap,
zonder ontbinding, een bedrijfstak overdraagt aan een andere vennootschap tegen een vergoeding die uitsluitend bestaat in aandelen van de
verkrijgende vennootschap;

c) Branche d’activité : l’ensemble des éléments d’actif et de passif
d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de
l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble
capable de fonctionner par ses propres moyens.″ ;

c) Bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid: het geheel van de activa
en passiva van een afdeling van een vennootschap dat uit organisatorisch oogpunt een onafhankelijke exploitatie vormt, dat wil zeggen een
geheel dat op eigen kracht kan functioneren.″;

10° au 13°/1, alinéa 3, premier tiret, les mots ″article 5 du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 1:14 du Code des sociétés
et des associations″.

10° in de bepaling onder 13°/1, derde lid, eerste streepje, worden de
woorden ″artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen
door de woorden ″artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen″.

Art. 3. A l’article 18 du même Code, modifié par les lois des
28 juillet 1992 et 20 mars 1996, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et
par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 24 décembre 2002,
15 décembre 2004, 27 décembre 2005, 31 janvier 2006, 22 décembre 2009,
28 juillet 2011, 10 août 2015, 26 décembre 2015, 25 décembre 2016 et
25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 3. In artikel 18 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten
van 28 juli 1992 en 20 maart 1996, bij het koninklijk besluit van
20 december 1996 en bij de wetten van 22 december 1998, 10 maart 1999,
24 december 2002, 15 december 2004, 27 december 2005, 31 januari 2006,
22 december 2009, 28 juli 2011, 10 augustus 2015, 26 december 2015,
25 december 2016 en 25 december 2017, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° dans l’alinéa 1er, les 2° et 2°bis sont remplacés par ce qui suit :

1° in het eerste lid, worden de bepalingen onder 2° en 2°bis
vervangen als volgt:

″2° les remboursements totaux ou partiels de capital, à l’exception
des remboursements qui sont censés provenir, conformément à l’alinéa 2, du capital libéré ou des sommes assimilées à du capital libéré
visées au 2°bis et opérés en exécution d’une décision régulière de la
société conformément au Code des sociétés et des associations, ou, si la
société n’est pas régie par ce Code, conformément aux dispositions du
droit qui la régit ;

″2° gehele of gedeeltelijke terugbetalingen van kapitaal, met uitzondering van de terugbetalingen die overeenkomstig het tweede lid
geacht worden voort te komen uit het gestort kapitaal of uit de in 2°bis
vermelde bedragen die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld en die
zijn verkregen ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de
vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of, indien de vennootschap niet onder het Wetboek
ressorteert, overeenkomstig de bepalingen van het recht dat haar
beheerst;

2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d’émission et
d’autres sommes souscrites à l’occasion de l’émission d’actions ou parts
ou de parts bénéficiaires, à l’exception des remboursements de sommes
assimilées conformément à l’article 184, alinéa 2, à du capital libéré
opérés en exécution d’une décision régulière de la société conformément au Code des sociétés et des associations, ou, si la société n’est pas
régie par ce Code, conformément aux dispositions du droit qui la régit,
dans la mesure où ces remboursements sont conformément à l’alinéa 2 censés provenir du capital libéré ou des sommes susvisées
assimilées à du capital libéré ;″ ;

2°bis gehele of gedeeltelijke terugbetalingen van uitgiftepremies en
andere bedragen waarop ter gelegenheid van de uitgifte van aandelen
of winstbewijzen is ingeschreven, met uitzondering van terugbetalingen van bedragen die overeenkomstig artikel 184, tweede lid, met
gestort kapitaal worden gelijkgesteld en die worden gedaan ter
uitvoering van een regelmatige beslissing van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of,
indien de vennootschap niet onder dit Wetboek ressorteert, overeenkomstig de bepalingen van het recht dat haar beheerst, in de mate dat
deze terugbetalingen overeenkomstig het tweede lid geacht worden
voort te komen uit het gestort kapitaal of uit de voormelde bedragen
die met gestort kapitaal zijn gelijkgesteld;″;

2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

2° het tweede en derde lid worden vervangen als volgt:

″Sans préjudice de l’application de l’article 537 et de l’alinéa 7 du
présent article, les remboursements visés à l’alinéa 1er, 2° et 2°bis, sont
censés provenir :

″Onverminderd de toepassing van artikel 537 en van het zevende lid
van dit artikel, worden de terugbetalingen bedoeld in het eerste lid, 2°
en 2°bis, geacht voort te komen:

- du capital libéré et des sommes assimilées à du capital libéré visées
à l’alinéa 1er, 2°bis, à concurrence d’un pourcentage qui exprime le
rapport entre, au numérateur, la somme du capital libéré et des sommes
susvisées assimilées à du capital libéré, et, au dénominateur, la somme
des réserves taxées, des réserves exonérées incorporées au capital et du
montant déterminé au numérateur ;

- uit het gestort kapitaal en uit de met gestort kapitaal gelijkgestelde
bedragen vermeld in het eerste lid, 2°bis, ten belope van een percentage
dat de verhouding uitdrukt tussen, in de teller, de som van het gestort
kapitaal en van de voormelde bedragen die met gestort kapitaal
worden gelijkgesteld, en, in de noemer, de som van de belaste reserves,
de in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves en het bedrag
bepaald in de teller;

- pour le solde, des réserves taxées et des réserves exonérées
incorporées au capital.

- voor het saldo, uit de belaste reserves en uit de in het kapitaal
geïncorporeerde vrijgestelde reserves.
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a) Apport d’une universalité de biens : l’opération par laquelle une
personne physique ou une société, sans dissolution, transfère l’intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une société,
moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou
parts de la société bénéficiaire de l’apport ; dans le cas d’une personne
physique, l’intégralité de son patrimoine s’entend de toutes les
branches de son activité ;

Company: x

6°/2 : Apport d’universalité et apport de branche d’activité
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a) en ce qui concerne la quotité censée provenir des réserves, d’abord
sur les réserves taxées incorporées au capital, ensuite sur les réserves
taxées non incorporées au capital et enfin sur les réserves exonérées
incorporées au capital ;

a) wat betreft het gedeelte dat geacht wordt uit de reserves voort te
komen, eerst op de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves,
vervolgens op de niet in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves
en ten slotte op de in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves;

b) en ce qui concerne la quotité censée provenir du capital libéré et
des sommes susvisées assimilées à du capital libéré :

b) wat betreft het gedeelte dat geacht wordt voort te komen uit het
gestort kapitaal en uit de voormelde bedragen die met gestort kapitaal
worden gelijkgesteld:

- dans le cas d’un remboursement de capital visé à l’alinéa 1er, 2°,
d’abord sur le capital libéré et, si celui-ci est insuffisant, sur les sommes
susvisées assimilées à du capital libéré en commençant par les primes
d’émission ;

- in het geval van een terugbetaling van kapitaal bedoeld in het eerste
lid, 2°, eerst op het gestort kapitaal en, indien dat bedrag ontoereikend
is, op de voormelde bedragen die met gestort kapitaal worden
gelijkgesteld, beginnend met de uitgiftepremies;

- dans le cas d’un remboursement de primes d’émission visé à
l’alinéa 1er, 2°bis, d’abord sur les primes d’émission assimilées à du
capital libéré, et, si celles-ci sont insuffisantes, successivement sur le
capital libéré et sur les autres sommes souscrites à l’occasion de
l’émission d’actions ou parts ou de parts bénéficiaires assimilées à du
capital libéré ;

- in het geval van een terugbetaling van uitgiftepremies bedoeld in
het eerste lid, 2°bis, eerst op de uitgiftepremies die met gestort kapitaal
worden gelijkgesteld, en, indien dat bedrag ontoereikend is, achtereenvolgens op het gestort kapitaal en op de andere bedragen waarop ter
gelegenheid van de uitgifte van aandelen of winstbewijzen is ingeschreven en die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld;

- dans le cas d’un remboursement d’autres sommes souscrites à
l’occasion de l’émission d’actions ou parts ou de parts bénéficiaires,
visé à l’alinéa 1er, 2°bis, d’abord sur ces autres sommes assimilées à du
capital libéré et, si celles-ci sont insuffisantes, successivement sur le
capital libéré et sur les primes d’émission assimilées à du capital
libéré.″ ;

- in het geval van een terugbetaling van andere bedragen waarop ter
gelegenheid van de uitgifte van aandelen of winstbewijzen is ingeschreven, bedoeld in het eerste lid, 2°bis, eerst op de voormelde bedragen die
met gestort kapitaal worden gelijkgesteld, en, indien dat bedrag
ontoereikend is, achtereenvolgens op het gestort kapitaal en op de
uitgiftepremies die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld.″;

3° dans l’alinéa 4, les mots ″l’alinéa 3″ sont remplacés par les mots
″l’alinéa 2″ ;

3° in het vierde lid worden de woorden ″derde lid″ vervangen door
de woorden ″tweede lid″;

4° dans l’alinéa 5, septième tiret, les mots ″dans les limites fixées à
l’article 620, § 1er, 2°, du Code des sociétés ;″ sont remplacés par les
mots ″dans la limite de 20 p.c. visée à l’article 186, alinéa 6 ;″ ;

4° in het vijfde lid, zevende streepje, worden de woorden ″binnen de
grenzen als bepaald in artikel 620, § 1, 2°, Wetboek van Vennootschappen;″ vervangen door de woorden ″binnen de grens van 20 pct. bedoeld
in artikel 186, zesde lid;″;

5° dans l’alinéa 7 :

5° in het zevende lid:

a) les mots ″la décision de l’assemblée générale″ sont remplacés par
les mots ″la décision de la société″ ;

a) worden de woorden ″bedoelde beslissing van de algemene
vergadering″ vervangen door de woorden ″beslissing van de vennootschap″;

b) les mots ″sur des réserves autres que celles visées à l’alinéa 4″ sont
remplacés par mots ″sur des réserves autres que celles visées à
l’alinéa 5″ ;

b) worden de woorden ″op andere dan in het vierde lid bedoelde
reserves″ vervangen door de woorden op andere dan in het vijfde lid
bedoelde reserves″;

c) dans le texte néerlandais, une virgule est ajoutée entre les mots
″zijn toegepast″ et les mots ″het bedrag″ ;

c) wordt in de Nederlandse tekst een komma ingevoegd tussen de
woorden ″zijn toegepast″ en de woorden ″het bedrag″;

6° dans l’alinéa 8, 2°, tel qu’il est applicable jusqu’au 31 décembre 2019 et tel qu’il sera applicable à partir du 1er janvier 2020 en vertu
de l’article 86C de la loi du 25 décembre 2017 les mots ″sociétés
coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération ;″ sont
remplacés par les mots ″sociétés coopératives agréées conformément à
l’article 8:4 du Code des sociétés et des associations″ ;

6° in het achtste lid, 2°, zoals dat van toepassing is tot en met
31 december 2019 en van toepassing zal zijn vanaf 1 januari 2020 als
gevolg van artikel 86C van de wet van 25 december 2017 worden de
woorden ″coöperatieve vennootschappen die door de Nationale Raad
van de Coöperatie zijn erkend″ vervangen door ″overeenkomstig
artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
erkende coöperatieve vennootschappen″;

7° dans l’alinéa 10, les mots ″l’article 2, § 1er, 6°″ sont remplacés par
les mots ″l’article 2, § 1er, 6°, b″.

7° in het tiende lid, worden de woorden ″artikel 2, § 1, 6°″ vervangen
door de woorden ″artikel 2, § 1, 6°, b″.

Art. 4. À l’article 21, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier
lieu par les lois des 26 décembre 2015, 18 décembre 2016, 31 juillet 2017,
25 décembre 2017 et 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont
apportées :

Art. 4. In artikel 21, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk
gewijzigd bij de wetten van 26 december 2015, 18 december 2016,
31 juli 2017, 25 december 2017 en 30 juli 2018, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° dans le 10°, phrase liminaire, les mots ″soit par des sociétés à
finalité sociale soit par des sociétés établies dans un autre État membre
de l’Espace économique européen qui y sont soumises à une législation
analogue aux dispositions du Code des sociétés applicables aux sociétés
à finalité sociale:″ sont remplacés par les mots ″soit par des sociétés
agréées comme entreprise sociale conformément à l’article 8:5 du Code
des sociétés et des associations, soit par des sociétés établies dans un
autre État membre de l’Espace économique européen qui y sont
soumises à une législation analogue aux dispositions du Code des
sociétés et des associations applicables aux sociétés agréées comme
entreprise sociale conformément à l’article 8:5 de ce Code″ ;

1° in de bepaling onder 10°, inleidende zin, worden de woorden
″hetzij vennootschappen met een sociaal oogmerk, hetzij door de
vennootschappen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte die er onderworpen zijn aan een wetgeving
gelijkaardig aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
die van toepassing zijn op vennootschappen met een sociaal oogmerk″
vervangen door de woorden ″hetzij overeenkomstig artikel 8:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkende sociale ondernemingen, hetzij door vennootschappen gevestigd in een andere
lidstaat van de Europese Economische Ruimte die er onderworpen zijn
aan een wetgeving gelijkaardig aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op de
overeenkomstig artikel 8:5 van dat Wetboek erkende sociale ondernemingen″;

2° dans le 10°, in fine, les mots ″une autre société à finalité sociale
visée au tiret précédent ou dans une autre société établie dans un autre
État membre de l’Espace économique européen qui y est soumise à une
législation analogue aux dispositions du Code des sociétés applicables
aux sociétés à finalité sociale visées également au tiret précédent″ sont
remplacés par les mots ″une autre entreprise sociale visée au tiret
précédent ou dans une autre société établie dans un autre État membre
de l’Espace économique européen qui y est soumise à une législation
analogue aux dispositions du Code des sociétés et des associations
applicables aux entreprises sociales visées également au tiret

2° in de bepaling onder 10°, in fine, worden de woorden ″een andere,
onder vorig streepje vermelde, vennootschap met sociaal oogmerk of in
een andere vennootschap gevestigd in een andere lidstaat van de
Europese Economische Ruimte die er onderworpen is aan een wetgeving gelijkaardig aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op de onder het vorige streepje
vermelde vennootschappen met een sociaal oogmerk″ vervangen door
de woorden ″andere sociale onderneming of in een andere vennootschap gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische
Ruimte die er onderworpen is aan een wetgeving gelijkaardig aan de
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3° dans le 13°, a, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des
sociétés ;″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code
des sociétés et des associations ;″.

3° in de bepaling onder 13°, a, worden de woorden ″artikel 15,
§§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen;″ vervangen door de
woorden ″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;″.

Art. 5. Dans l’article 24, du même Code, modifié par les lois des
27 décembre 2006 et 25 décembre 2017, entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui
devient l’alinéa 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

Art. 5. In artikel 24, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten
van 27 december 2006 en 25 december 2017, wordt tussen het tweede en
het derde lid, dat het vierde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende:

″Sous réserve des dispositions dérogatoires dans le présent Code, les
dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et
les arrêtés pris pour leur exécution, les bénéfices imposables sont
déterminés conformément à la législation belge relative aux obligations
comptables des entreprises.″.

″De belastbare winst wordt, onder voorbehoud van de afwijkende
bepalingen in dit Wetboek, in de bijzondere wetsbepalingen met
betrekking tot de inkomstenbelastingen en in de tot uitvoering ervan
genomen besluiten, vastgesteld overeenkomstig de Belgische wetgeving met betrekking tot de boekhoudkundige verplichtingen van
ondernemingen.″.

Art. 6. Dans le titre 2, chapitre 2, section 4, sous-section première, du
même Code, l’intitulé du point E est remplacé par ce qui suit :

Art. 6. In titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 4, onderafdeling 1, van
hetzelfde Wetboek, wordt het opschrift van punt E vervangen als volgt:

″E.- Sociétés ou associations sans personnalité juridique″.

″E.- Vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid″.

Art. 7. À l’article 29, du même Code, modifié par la loi du
22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 7. In artikel 29, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van
22 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° dans le paragraphe 1er les mots ″sociétés civiles ou associations
sans personnalité juridique″ sont remplacés par les mots ″sociétés ou
associations sans personnalité juridique, autres que celles visées à
l’article 2, § 1er, 5°, a, alinéa 1er, deuxième tiret,″ ;

1° in paragraaf 1 worden de woorden ″burgerlijke vennootschappen
of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid″ vervangen door de
woorden ″vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, andere dan deze bedoeld in artikel 2, § 1, 5°, a, eerste lid, tweede
streepje,″;

2° dans le paragraphe 2, le 1°, est abrogé ;
3° dans le paragraphe 2, 2°, les mots ″sociétés agricoles,″ sont
remplacés par les mots ″sociétés agréées comme entreprise agricole
visées à l’article 8:2 du Code des sociétés et des associations, et qui ont
la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite,″ ;
4° dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :

2° in paragraaf 2 wordt de bepaling onder 1° opgeheven;
3° in paragraaf 2, 2°, wordt het woord ″landbouwvennootschappen″
vervangen door de woorden ″vennootschappen erkend als landbouwonderneming, als bedoeld in artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die de rechtsvorm hebben van een
vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap″;
4° in paragraaf 2, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt:

″4° les sociétés en nom collectif issues de la transformation d’un
groupement d’intérêt économique en application de l’article 41 du
Code des sociétés et des associations, à condition que les activités de la
société en nom collectif aient exclusivement pour but de faciliter ou de
développer l’activité économique de ses associés, d’améliorer ou
d’accroître les résultats de cette activité; en outre, l’activité de la société
en nom collectif doit se rattacher à l’activité de ses associés et avoir un
caractère auxiliaire par rapport à celle-ci;″.

″4° de vennootschappen onder firma voortkomende uit de omvorming van een economisch samenwerkingsverband bij toepassing van
artikel 41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op
voorwaarde dat de activiteiten van de vennootschap onder firma
uitsluitend tot doel hebben om de economische bedrijvigheid van haar
vennoten te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dan wel de resultaten
van die bedrijvigheid te verbeteren of te vergroten; daarenboven moet
de bedrijvigheid van de vennootschap onder firma aansluiten bij deze
van haar vennoten en van ondergeschikte betekenis zijn;″.

Art. 8. L’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par
la loi du 11 décembre 2008, est complété par la phrase suivante :

Art. 8. Artikel 45, § 1, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 11 december 2008, wordt aangevuld met de
volgende zin:

″Si la société bénéficiaire de l’apport est une société visée à l’article 2,
§ 1er, 6°, a, 2, le pair comptable s’entend à cet effet de la valeur, telle
qu’elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire
ou en nature, autres que les apports en industrie, consentis par les
actionnaires ou associés, le cas échéant augmenté des réserves qui, en
vertu d’une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux
actionnaires ou associés que moyennant une modification des statuts, le
tout divisé par le nombre des actions ou parts.″.

″Indien de inbrengverkrijgende vennootschap een vennootschap is
bedoeld in artikel 2, § 1, 6°, a, 2, moet onder de fractiewaarde worden
verstaan de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle
door de aandeelhouders of vennoten toegezegde inbrengen in geld of
in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in
voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een
statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders of vennoten kunnen
worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door
het aantal aandelen.″.

Art. 9. À l’article 46, du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 9. In artikel 46, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij
de wet van 30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots ″capital social″ sont
remplacés par le mot ″capital″ ;

1° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden de woorden ″maatschappelijk
kapitaal″ vervangen door het woord ″kapitaal″;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots ″société agricole″
sont remplacés par les mots ″société agréée comme entreprise agricole
visée à l’article 8:2 du Code des sociétés et des associations″ ;

2° in paragraaf 1, eerste lid, 3°, wordt het woord ″landbouwvennootschap″ vervangen door de woorden ″vennootschap erkend als landbouwonderneming bedoeld in artikel 8:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 2° est abrogé ;

3° in paragraaf 1, derde lid, wordt de bepaling onder 2° opgeheven;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots ″sociétés agricoles″ sont
remplacés par les mots ″sociétés agréées comme entreprise agricole
visée à l’article 8:2 du Code des sociétés et des associations″.

4° in paragraaf 2, vierde lid, wordt het woord ″landbouwvennootschappen″ vervangen door de woorden ″vennootschappen erkend als
landbouwonderneming bedoeld in artikel 8:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″.

Art. 10. Dans l’article 52, 11°, du même Code, modifié par la loi du
20 décembre 1995 et par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 les mots
″capital social″ sont remplacés par le mot ″capital″.

Art. 10. In artikel 52, 11°, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de
wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 worden de woorden ″maatschappelijk kapitaal″ vervangen
door het woord ″kapitaal″.
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1° au 16°, les mots ″capital social″ sont remplacés par le mot
″capital″ ;

1° in de bepaling onder 16°, worden de woorden ″maatschappelijk
kapitaal″ vervangen door het woord ″kapitaal″;

2° au 18°, les mots ″capital social″ sont remplacés par le mot ″capital″.

2° in de bepaling onder 18°, worden de woorden ″maatschappelijk
kapitaal″ vervangen door het woord ″kapitaal″.

Art. 12. Dans l’article 56, § 3, du même Code, inséré par la loi du
14 avril 2011, les mots ″l’article 11 du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 12. In artikel 56, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 14 april 2011, worden de woorden ″artikel 11 van het Wetboek
van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 1:20 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 13. Dans l’article 69, § 1er, alinéa 5, du même Code, inséré par la
loi du 10 août 2015 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots
″l’article 15, §§ 1er à 6 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations″.

Art. 13. In artikel 69, § 1, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet 10 augustus 2015 en gewijzigd bij de wet van
18 december 2015, worden de woorden ″artikel 15, §§ 1 tot 6, van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door ″artikel 1:24, §§ 1 tot 6,
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 14. À l’article 80, du même Code, modifié par la loi du
4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

Art. 14. In artikel 80, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet
van 4 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° dans le texte en néerlandais, les mots ″burgerlijke vennootschappen″ sont remplacés par le mot ″vennootschappen″ ;

1° de woorden ″burgerlijke vennootschappen″ worden vervangen
door het woord ″vennootschappen″;

2° les mots ″groupements d’intérêt économique,″ sont remplacés par
les mots ″sociétés en nom collectif visées à l’article 29, § 2, 4°,″.

2° de woorden ″economische samenwerkingsverbanden,″ worden
vervangen door de woorden ″vennootschappen onder firma bedoeld in
artikel 29, § 2, 4°,″.

Art. 15. Dans l’article 90, alinéa 1er, 9°, deuxième tiret, du même
Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008, les mots ″le siège
social,″ sont abrogés.

Art. 15. In artikel 90, eerste lid, 9°, tweede streepje, van hetzelfde
Wetboek, vervangen bij de wet van 11 december 2008, worden de
woorden ″de maatschappelijke zetel,″ opgeheven.

Art. 16. Dans l’article 94, du même Code, remplacé par la loi du
11 décembre 2008 et modifié par la loi du 26 décembre 2015, les mots ″le
siège social,″ sont abrogés.

Art. 16. In artikel 94, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet
van 11 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 26 december 2015,
worden de woorden ″de maatschappelijke zetel,″ opgeheven.

Art. 17. L’article 95, alinéa 1er, deuxième tiret, du même Code,
remplacé par la loi du 11 décembre 2008 et modifié par les lois des
26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, est complété par ce qui suit :

Art. 17. Artikel 95, eerste lid, tweede streepje, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 11 december 2008 en gewijzigd bij de
wetten van 26 december 2015 en 25 december 2016, wordt aangevuld
als volgt:

″; si la société bénéficiaire de l’apport est une société visée à l’article 2,
§ 1er, 6°, a, 2, le pair comptable s’entend à cet effet de la valeur, telle
qu’elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire
ou en nature consentis par les actionnaires, autres que les apports en
industrie, le cas échéant augmentés des réserves qui, en vertu d’une
disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires que
moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre
des actions.″.

″; indien de inbrengverkrijgende vennootschap een vennootschap is
bedoeld in artikel 2, § 1, 6°, a, 2, moet onder de fractiewaarde worden
verstaan de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle
door de aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met
uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval
verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling
slechts aan de aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een
statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen.″.

Art. 18. Dans l’article 145, alinéa 1er, 2°, a, du même Code, remplacé
par la loi du 18 décembre 2016, les mots ″l’article 5 du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:14 du Code des sociétés
et des associations″.

Art. 18. In artikel 145, eerste lid, 2°, a, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 18 december 2016, worden de woorden
″artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″.

Art. 19. À l’article 1451, 4°, du même Code, remplacé par la loi du
27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 19. In artikel 1451, 4°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de
wet van 27 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° les mots ″capital social″ sont remplacés par le mot ″capital″ ;
2° les mots ″le siège social,″ sont abrogés ;

1° de woorden ″maatschappelijk kapitaal″ worden vervangen door
het woord ″kapitaal″;
2° de woorden ″maatschappelijke zetel,″ worden opgeheven;

3° dans le texte français, les mots ″qui occupe le contribuable″ sont
abrogés entre les mots ″de la société″ et les mots ″et dont″ et les mots
″qui occupe le contribuable″ sont insérés entre les mots ″économique européen″ et les mots ″ou dont la société employeur″ ;

3° in de Franse tekst, worden de woorden ″qui occupe le contribuable″ tussen de woorden ″de la société″ en de woorden ″et dont″
opgeheven, en worden de woorden ″qui occupe le contribuable″
ingevoegd tussen de woorden ″économique européen″ en de woorden
″ou dont la société employeur″;

4° les mots ″du Code des sociétés ou d’une réglementation analogue
d’un État membre de l’Espace économique européen,″ sont remplacés
par les mots ″du Code des sociétés et des associations ou, si la société
n’est pas régie par ce Code, aux dispositions analogues qui lui sont
applicables,″.

4° de woorden ″het Wetboek van vennootschappen of van een
daarmee vergelijkbare regelgeving van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte″ worden vervangen door de woorden ″van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of, indien de vennootschap niet door dit Wetboek beheerst is, de gelijkaardige bepalingen die
op haar van toepassing zijn″.
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Art. 11. In artikel 53, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten
van 30 maart 1994, 7 april 1995 en 20 december 1995, bij het koninklijk
besluit van 20 december 1996 en bij de wetten van 7 maart 2002,
24 december 2002, 28 april 2003, 10 mei 2004, 27 december 2004,
1 maart 2007, 11 mei 2007, 23 maart 2009, 22 december 2009,
13 december 2012, 27 december 2012, 6 december 2015, 22 oktober 2017,
25 december 2017 en 26 maart 2018 worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

Company: x

Art. 11. Dans l’article 53, du même Code, modifié par les lois des
30 mars 1994, 7 avril 1995 et 20 décembre 1995, par l’arrêté royal du
20 décembre 1996 et par les lois des 7 mars 2002, 24 décembre 2002,
28 avril 2003, 10 mai 2004, 27 décembre 2004, 1er mars 2007, 11 mai 2007,
23 mars 2009, 22 décembre 2009, 13 décembre 2012, 27 décembre 2012,
6 décembre 2015, 22 octobre 2017, 25 décembre 2017 et 26 mars 2018, les
modifications suivantes sont apportées :
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1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, a, b et c, les mots ″capital social″
sont chaque fois remplacés par le mot ″capital″ ;

1° in paragraaf 1, eerste lid, a, b en c, worden de woorden
″maatschappelijk kapitaal″ telkens vervangen door het woord ″kapitaal″;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 1°, les mots ″capital social″ sont
remplacés par le mot ″capital″ ;

2° in paragraaf 2, derde lid, 1°, worden de woorden ″maatschappelijk
kapitaal″ vervangen door het woord ″kapitaal″;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots ″le siège social,″ sont
abrogés ;

3° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, worden de woorden ″de maatschappelijke zetel,″ opgeheven;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6,
du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er
à 6, du Code des sociétés et des associations″ ;

4° in paragraaf 3, eerste lid, 3°, worden de woorden ″artikel 15,
§§ 1 tot 6, van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door
″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, 3°, les mots ″capital social″ sont
remplacés par le mot ″capital″ ;

5° in paragraaf 3, derde lid, 3°, worden de woorden ″maatschappelijk
kapitaal″ vervangen door het woord ″kapitaal″;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 3, 4°, les mots ″aux articles 220, 396,
445 ou 657 du Code des sociétés.″ sont remplacés par les mots ″à
l’article 7:8 du Code des sociétés et des associations.″ ;

6° in paragraaf 3, derde lid, 4°, worden de woorden ″artikelen 220,
396, 445 of 657 van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door
de woorden ″artikel 7:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots ″l’article 15/1 du Code des
sociétés.″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:25 du Code des
sociétés et des associations.″.

7° in paragraaf 3, zesde lid, worden de woorden ″artikel 15/1 van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 21. À l’article 14527, du même Code, rétabli par la loi du
26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 21. In artikel 14527, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet
van 26 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° dans le paragraphe 1er, a et b, les mots ″capital social″ sont chaque
fois remplacés par le mot ″capital″ ;

1° in paragraaf 1, a en b, worden de woorden ″maatschappelijk
kapitaal″ telkens vervangen door het woord ″kapitaal″;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots ″le siège social,″ sont
abrogés ;

2° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden ″maatschappelijke zetel″ opgeheven;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6,
du Code des sociétés,″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er
à 6, du Code des sociétés et des associations,″ ;

3° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, worden woorden ″artikel 15, §§ 1 tot
6, van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″

4° dans le paragraphe 2, alinéa 5, 3°, les mots ″capital social″ sont
remplacés par le mot ″capital″.

4° in paragraaf 2, vijfde lid, 3°, worden de woorden ″maatschappelijk
kapitaal″ vervangen door het woord ″kapitaal″.

Art. 22. Dans l’article 181, 8°, du même Code, les mots ″qui sont
constituées en application de la loi du 27 juin 1921 sur les associations
sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les
fondations″ sont remplacés par les mots ″auxquelles s’appliquent les
dispositions de la Partie 3 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 22. In artikel 181, 8°, van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de
wet van 2 mei 2002, worden de woorden ″opgericht zijn met toepassing
van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk
en de stichtingen″ vervangen door de woorden ″onder toepassing
vallen van Deel 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 23. À l’article 184, du même Code, modifié par les lois des
28 juillet 1992, 30 janvier 1996, 22 décembre 1998, 4 mai 1999,
31 janvier 2006, 11 décembre 2008, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 23. In artikel 184, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de
wetten van 28 juli 1992, 30 januari 1996, 22 december 1998, 4 mei 1999,
31 januari 2006, 11 december 2008, 25 december 2016 en 25 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par trois alinéas rédigés comme
suit :

1° het eerste en het tweede lid worden vervangen door drie leden,
luidende:

″Le capital libéré est le capital dans la mesure où celui-ci est formé
par des apports réellement libérés en numéraire ou en nature, autres
qu’en industrie, et où il n’a fait l’objet d’aucun remboursement ou
réduction.

″Het gestort kapitaal is het kapitaal voor zover dat gevormd wordt
door werkelijk gestorte inbrengen in geld of in natura, andere dan
inbrengen in nijverheid, en in zoverre er geen terugbetaling of
vermindering heeft plaatsgevonden.

Dans la mesure où elles ne sont pas visées par l’alinéa 1er, les primes
d’émission et autres sommes souscrites par des apports réellement
libérés en numéraire ou en nature, autres qu’en industrie, à l’occasion
de l’émission d’actions ou parts ou de parts bénéficiaires sont
assimilées au capital libéré à la condition d’être portées et maintenues
à un ou plusieurs comptes distincts dans les capitaux propres au passif
du bilan.

In zoverre zij niet in het eerste lid zijn bedoeld, worden uitgiftepremies en andere bedragen waarop wordt ingeschreven door werkelijk
gestorte inbrengen in geld of in natura, andere dan inbrengen in
nijverheid, ter gelegenheid van de uitgifte van aandelen of winstbewijzen, gelijkgesteld met het gestort kapitaal op voorwaarde dat ze op een
of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het
passief van de balans worden en blijven vermeld.

Dans les associations, fondations, sociétés et autres organismes
possédant la personnalité juridique qui poursuivent un but désintéressé, les alinéas 1er et 2 s’appliquent uniquement à la partie des
apports qui peuvent être légalement repris par l’apporteur ou ses
ayants droit.″ ;

In verenigingen, stichtingen, vennootschappen en andere instellingen die rechtspersoonlijkheid bezitten en die een belangeloos doel
nastreven zijn de eerste twee leden alleen van toepassing op het
gedeelte van de inbrengen die door de inbrenger of zijn rechthebbenden wettelijk kunnen worden teruggenomen.″;

2° l’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :
″Pour l’application du présent titre, le montant du capital libéré visé
à l’alinéa 1er et des sommes assimilées à du capital libéré conformément
à l’alinéa 2, est censé ne pas être diminué à concurrence des
remboursements qui sont imputés en tant que dividendes sur les
réserves taxées ou sur les réserves exonérées par application de
l’article 18, alinéas 2 à 5.″.

2° het vijfde lid, dat het zesde lid wordt, wordt vervangen als volgt:
″Voor de toepassing van deze titel, wordt het bedrag van het in het
eerste lid bedoelde gestort kapitaal en de bedragen die overeenkomstig
het tweede lid met gestort kapitaal worden gelijkgesteld, geacht niet
verminderd te zijn ten belope van de terugbetalingen die overeenkomstig artikel 18, tweede tot vijfde lid, als dividenden op de belaste
reserves of op de vrijgestelde reserves zijn aangerekend.″.
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Art. 20. In artikel 14526, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet
van 10 augustus 2015 en gewijzigd bij de wetten van 18 december 2015,
18 december 2016, 17 december 2017 en 26 maart 2018, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Company: x

Art. 20. À l’article 14526, du même Code, rétabli par la loi du
10 août 2015 et modifié par les lois des 18 décembre 2015,
18 décembre 2016, 17 décembre 2017 et 26 mars 2018, les modifications
suivantes sont apportées :
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1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ″capital social″ sont
remplacés par le mot ″capital″ ;

1° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden ″maatschappelijk
kapitaal″ vervangen door het woord ″kapitaal″;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots ″capital statutaire,″ sont
remplacés par le mot ″capital,″ ;

2° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden ″statutaire kapitaal,″
vervangen door het woord ″kapitaal,″;

3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots ″son siège social, ″sont
abrogés et les mots ″capital statutaire,″ sont remplacés par le mot
″capital,″.

3° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden ″maatschappelijke
zetel,″ opgeheven en de woorden ″statutaire kapitaal,″ vervangen door
het woord ″kapitaal,″.

Art. 25. À l’article 184ter, du même Code, inséré par la loi du
11 décembre 2008 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les
modifications suivantes sont apportées :

Art. 25. In artikel 184ter, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 11 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er :

1° in paragraaf 1, eerste lid:

a) les mots ″l’article 26sexies de la loi du 27 juin 1921 sur les
associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes″ sont remplacés par les mots ″l’article 14:42 du Code des sociétés et des associations″ ;

a) worden de woorden ″artikel 26sexies van de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen″ vervangen
door de woorden ″artikel 14:42 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen″;

b) les mots ″le capital social d’une société à finalité sociale″ sont
remplacés par les mots ″le capital d’une société agréée comme
entreprise sociale conformément à l’article 8:5 du Code des sociétés et
des associations″ ;

b) worden de woorden ″het maatschappelijk kapitaal uitmaakt van
een vennootschap met een sociaal oogmerk″ vervangen door ″het
kapitaal uitmaakt van een overeenkomstig artikel 8:5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen erkende sociale onderneming″;

c) les mots ″Ce capital social″ sont remplacés par les mots ″Ce
capital″ ;

c) worden de woorden ″Dat maatschappelijk kapitaal″ vervangen
door de woorden ″Dat kapitaal″;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 :

2° in paragraaf 1, tweede lid:

a) les mots ″le capital social d’une société commerciale″ sont
remplacés par les mots ″le capital d’une société″ ;

a) worden de woorden ″het maatschappelijk kapitaal van een
handelsvennootschap″ vervangen door de woorden ″het kapitaal van
een vennootschap″;

b) les mots ″Ce capital social″ sont remplacés par les mots ″Ce
capital″ ;

b) worden de woorden ″Dat maatschappelijk kapitaal″ vervangen
door de woorden ″Dat kapitaal″;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots ″de son siège social,″ sont
abrogés et le mot ″liés″ est remplacé par le mot ″affectés″ ;

3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden ″maatschappelijke
zetel,″ opgeheven en worden de woorden ″verbonden aan″ vervangen
door de woorden ″aangewend in″;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, tel qu’en vigueur à partir du
1er janvier 2019 et applicable aux transferts qui ont lieu à partir du
1er janvier 2019, les mots ″le siège social,″ sont abrogés et les mots ″en
Belgique″ sont insérés entre les mots ″ou d’administration″ et les mots
″, ou vers un autre établissement″.

4° in paragraaf 2, derde lid, zoals in werking getreden vanaf
1 januari 2019 en van toepassing op de overdrachten die plaatsvinden
vanaf 1 januari 2019, worden de woorden ″maatschappelijke zetel, de″
opgeheven en worden in de Franse tekst de woorden ″en Belgique″
ingevoegd tussen de woorden ″ou d’administration″ en de woorden ″,
ou vers un autre établissement″.

Art. 26. Dans l’article 184quater, alinéa 1er, du même Code, inséré
par la loi du 19 décembre 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés,″ sont
remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et
des associations,″.

Art. 26. In artikel 184quater, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 19 december 2014 en gewijzigd bij de wet van
18 december 2015, worden de woorden ″artikel 15, §§ 1 tot 6, van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″.

Art. 27. Dans l’article 185, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié
par la loi du 25 décembre 2017, les mots ″sociétés coopératives agréées
par le Conseil national de la coopération″ sont remplacés par les mots
″sociétés coopératives agréées conformément à l’article 8:4 du Code des
sociétés et des associations″.

Art. 27. In artikel 185, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
gewijzigd bij de wet van 25 december 2017, worden de woorden ″door
de Nationale Raad van Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen″ vervangen door de woorden ″overeenkomstig artikel 8:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en erkende vennootschappen″.

Art. 28. Dans l’article 185quater, du même Code, inséré par la loi du
8 juin 2008 et modifié par les lois des 22 décembre 2009, 18 décembre 2015 et 26 décembre 2015, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6, du Code
des sociétés,″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du
Code des sociétés et des associations,″.

Art. 28. In artikel 185quater, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 8 juni 2008 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2009,
18 december 2015 en 26 december 2015, worden de woorden ″artikel 15,
§§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen″.

Art. 29. À l’article 186, du même Code, modifié par les lois des
6 juillet 1994 et 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont
apportées :

Art. 29. In artikel 186, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de
wetten van 6 juli 1994 en 22 december 2009, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° dans l’alinéa 2, phrase liminaire, les mots ″le Code des sociétés,″
sont remplacés par les mots ″le Code des sociétés et des associations ou,
dans le cas où la société n’est pas régie par ce Code, aux conditions
prescrites par le droit des personnes morales qui la régit,″ ;

1° in het tweede lid, worden in de inleidende zin de woorden ″het
Wetboek van vennootschappen,″ vervangen door de woorden ″het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen terzake of, indien de
vennootschap niet door dat Wetboek wordt beheerst, onder de
voorwaarden gesteld in het rechtspersonenrecht dat haar beheerst,″;

2° l’article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
″Dans la mesure où l’acquisition a pour effet que la société émettrice
des actions ou parts détient en portefeuille des actions ou parts propres
représentant plus de 20 p.c. de son capital, les actions ou parts propres
nouvellement acquises sont censées être détruites au sens de l’alinéa 2,
3°. En cas d’acquisition simultanée d’actions ou parts de différents
cédants ou à différents valeurs d’acquisition, la société indique quelles
sont les actions ou parts nouvellement acquises qui sont censées être

2° het artikel wordt met twee leden aangevuld, luidende:
″In de mate dat de verkrijging tot gevolg heeft dat de vennootschap
die de aandelen heeft uitgegeven eigen aandelen in portefeuille houdt
die meer dan 20 pct. van haar kapitaal vertegenwoordigen, worden de
nieuw verworven aandelen geacht te zijn vernietigd in de zin van het
tweede lid, 3°. In geval van een gelijktijdige verkrijging van aandelen
van verschillende overdragers of tegen een verschillende aanschaffingswaarde, duidt de vennootschap de nieuw verworven aandelen aan die
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Art. 24. In artikel 184bis, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 11 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Company: x

Art. 24. À l’article 184bis, du même Code, inséré par la loi du
11 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
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L’application de l’alinéa précédent reste sans incidence sur l’application de l’article 192, § 1er, dans le chef de la société qui revend des
actions ou parts propres qu’elle conservait en portefeuille.″.

De toepassing van het vorige lid heeft geen invloed op de toepassing
van het artikel 192, § 1, in hoofde van de vennootschap die eigen
aandelen overdraagt die in portefeuille werden gehouden.″.

Art. 30. À l’article 188, du même Code, les modifications suivantes
sont apportées :

Art. 30. In artikel 188, van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″ce capital″ sont remplacés par les mots
″ce capital libéré″ ;

1° in het eerste lid, worden de woorden ″het kapitaal″ vervangen
door de woorden ″het gestorte kapitaal″;

2° l’article est complété par l’alinéa suivant :

2° het artikel wordt verder aangevuld met een lid luidende:

″En cas d’aliénation ultérieure des actions ou parts acquises dans
l’hypothèse visée à l’article 186, alinéa 6 :

″Wanneer de aandelen verworven in het geval bedoeld in artikel 186,
zesde lid, later worden vervreemd, wordt:

1° l’indemnité perçue ou la valeur de réalisation, diminuée des frais
de réalisation, n’est pas prise en considération pour la détermination du
bénéfice imposable jusqu’à concurrence de la valeur d’acquisition ;

1° de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde, verminderd met
de kosten van vervreemding, niet in aanmerking genomen om de
belastbare winst te bepalen ten belope van de aanschaffingswaarde
ervan;

2° l’indemnité perçue ou la valeur de réalisation, diminuée des frais
de réalisation, majore à due concurrence le capital libéré de la société,
sans que cette majoration puisse excéder le montant de capital libéré
réduit lors de l’acquisition desdites actions ou parts cette règle est sans
incidence sur la détermination du bénéfice imposable.″.

2° het gestort kapitaal van de vennootschap verhoogd met een
bedrag gelijk aan de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde,
verminderd met de kosten van vervreemding, zonder dat deze
verhoging meer kan bedragen dan het bedrag van de vermindering van
het gestort kapitaal doorgevoerd naar aanleiding van de verwerving
van de aandelen. Deze regel blijft zonder gevolg voor het bepalen van
de belastbare winst.″.

Art. 31. Dans l’article 190, alinéa 3, du même Code, remplacé par la
loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 16 juillet 2001 et
10 août 2001, les mots ″Code des sociétés,″ sont remplacés par les mots
″Code des sociétés et des associations,″.

Art. 31. In artikel 190, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen
bij de wet van 22 december 1998 en gewijzigd bij de wetten van
16 juli 2001 en 10 augustus 2001, worden de woorden ″Wetboek van
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 32. Dans l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et § 10, 7°, du
même Code, inséré par la loi du 12 mai 2014 et modifié par la loi du
26 mai 2016, les mots ″l’article 11 du Code des sociétés″ sont chaque fois
remplacés par les mots ″l’article 1:20 du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 32. In artikel 194ter, § 1, eerste lid, 1° en 2°, en § 10, 7°, van
hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 12 mei 2014 en gewijzigd
bij de wet van 26 mei 2016, worden de woorden ″artikel 11 van het
Wetboek van Vennootschappen″ telkens vervangen door de woorden
″artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 33. Dans l’article 194quater, § 1er, du même Code, inséré par la
loi du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et
modifié par les lois des 18 décembre 2015 et 25 décembre 2017, les mots
″l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés,″ sont remplacés par les
mots ″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,″.

Art. 33. In artikel 194quater, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd
bij de wet van 24 december 2002, vervangen bij de wet van 22 december 2009 en gewijzigd bij de wetten van 18 december 2015 en
25 december 2017, worden de woorden ″artikel 15, §§ 1 tot 6, van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″.

Art. 34. Dans l’article 196, § 2, alinéa 1er, du même Code,
remplacé par la loi du 31 juillet 2004 et modifié par les lois des
22 décembre 2009 et 18 décembre 2015, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6,
du Code des sociétés,″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er
à 6, du Code des sociétés et des associations,″.

Art. 34. In artikel 196, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 31 juli 2004 en gewijzigd bij de wetten van
22 december 2009 en 18 december 2015, worden de woorden ″artikel 15,
§§ 1 tot 6 van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen″.

Art. 35. Dans l’article 196, § 4, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré
par la loi du 25 décembre 2017 tel qu’en vigueur le 1er janvier 2020 et
applicable aux actifs acquis ou constitués à partir du 1er janvier 2020, les
mots ″l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés,″ sont chaque fois
remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et
des associations,″.

Art. 35. In artikel 196, § 4, eerste en tweede lid, van hetzelfde
Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017 zoals in werking
getreden op 1 januari 2020 en van toepassing op activa verkregen of tot
stand gebracht vanaf 1 januari 2020, worden de woorden ″artikel 15,
§§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen″ telkens vervangen
door de woorden ″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″.

Art. 36. Dans l’article 198, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par
la loi du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 22 juin 2012, les mots
″l’article 11 du Code des sociétés.″ sont remplacés par les mots
″l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations.″.

Art. 36. In artikel 198, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012 en gewijzigd bij de wet van
22 juni 2012, worden de woorden ″artikel 11 van het Wetboek van
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 1:20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 37. Dans l’article 198, § 3, alinéa 4, du même Code, insérés par
la loi du 29 mars 2012 et modifiés par la loi du 22 juin 2012, les mots ″les
contribuables soumis à l’impôt des sociétés, auxquels s’applique la loi
du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations,″ sont remplacés par
les mots ″les associations et fondations auxquelles s’appliquent les
dispositions de la Partie 3 du Code des sociétés et des associations et
qui sont soumises à l’impôt des sociétés,″.

Art. 37. In artikel 198, § 3, vierde lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012 en gewijzigd bij de wet van
22 juni 2012, worden de woorden ″de belastingplichtigen die aan de
vennootschapsbelasting onderworpen zijn, op wie de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen,
van toepassing is″ telkens vervangen door de woorden ″de verenigingen en stichtingen op wie Deel 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is en die aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn″.
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geacht worden te zijn vernietigd. Bij gebrek aan dergelijke aanduiding,
worden de nieuw verworven aandelen proportioneel geacht te zijn
vernietigd naar het aantal aandelen per overdrager of per aanschaffingswaarde. Zolang de aandelen die geacht worden te zijn vernietigd
in portefeuille worden gehouden, is hun fiscale nettowaarde gelijk aan
nul en de waarde waarvoor ze op de balans zijn ingeschreven vormt
een uitgedrukte niet verwezenlijkte meerwaarde bedoeld in de artikelen 44, § 1, 1°, en 190.

Company: x

détruites. À défaut d’une telle indication, les actions ou parts nouvellement acquises sont censées être détruites proportionnellement au
nombre d’actions ou parts par cédant ou par valeur d’acquisition. Tant
que les actions ou parts qui sont censées être détruites sont conservées
en portefeuille, leur valeur fiscale nette est égale à zéro et la valeur pour
laquelle elles sont inscrites au bilan constitue une plus-value exprimée
non réalisée visée aux articles 44, § 1er, 1°, et 190.
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Art. 39. Dans l’article 205ter, § 4, du même Code, inséré par la loi du
22 juin 2005 et modifié par les lois des 21 décembre 2013, 25 décembre 2017 et 30 juillet 2018, les mots ″les contribuables soumis à l’impôt
des sociétés, auxquels s’applique la loi du 27 juin 1921 sur les
associations sans but lucratif, les associations internationales sans but
lucratif et les fondations,″ sont remplacés par les mots ″les associations
et fondations auxquelles s’appliquent les dispositions de la Partie 3 du
Code des sociétés et des associations et qui sont soumises à l’impôt des
sociétés,″.

Art. 39. In artikel 205ter, § 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij
de wet van 22 juni 2005 en gewijzigd bij de wetten van 21 december 2013, 25 december 2017 en 30 juli 2018 worden de woorden ″de
belastingplichtigen die aan de vennootschapsbelasting onderworpen
zijn op wie de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk
en de stichtingen van toepassing is″ vervangen door de woorden ″de
verenigingen en stichtingen op wie Deel 3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is en die aan de
vennootschapsbelasting onderworpen zijn″.

Art. 40. Dans l’article 205quater, § 6, du même Code, inséré par la loi
du 22 juin 2005 et modifié par les lois du 22 décembre 2009 et
18 décembre 2015, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6 du Code des sociétés,″
sont remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des
sociétés et des associations,″.

Art. 40. In artikel 205quater, § 6, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd
bij de wet van 22 juni 2005 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2009 en 18 december 2015, worden de woorden ″artikel 15,
§§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door
″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″.

Art. 41. Dans l’article 206, § 3, du même Code, inséré par la loi du
11 décembre 2008, les mots ″son siège social,″ sont abrogés.

Art. 41. In artikel 206, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 11 december 2008, worden de woorden ″maatschappelijke
zetel, de″ opgeheven.

Art. 42. Dans l’article 207, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi
du 25 décembre 2017, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des
sociétés,″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code
des sociétés et des associations,″.

Art. 42. In artikel 207, zesde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd
bij de wet van 25 december 2017, worden de woorden ″artikel 15,
§§ 1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen″.

Art. 43. À l’article 210, du même Code, remplacé par la loi du
16 juillet 2001, modifié par la loi du 27 décembre 2004, par l’arrêté royal
du 3 mars 2011 et par les lois des 12 mai 2014, 3 août 2016 et
17 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 43. In artikel 210, van hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet
van 16 juli 2001, gewijzigd bij de wet van 27 december 2004, bij het
koninklijk besluit van 3 maart 2011 en van de wetten van 12 mei 2014,
3 augustus 2016 en 17 december 2017, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1° dans le paragraphe 1er, 1°bis, les mots ″à la fusion ou″ et les mots
″, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d’exister″ sont
abrogés ;

1° in paragraaf 1, 1°bis, worden de woorden ″fusie of″ en de woorden
″, zonder dat alle overdragende vennootschappen ophouden te bestaan″
opgeheven;

2° dans le paragraphe 1er, 2°, le mot ″total″ est inséré entre le mot
″partage″ et les mots ″de l’avoir social″ ;

2° in paragraaf 1, 2°, wordt het woord ″gehele″ ingevoegd tussen het
woord ″zonder″ en het woord ″verdeling″;

3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un 2°bis entre le 2° et le 3°,
rédigé comme suit :

3° in paragraaf 1, wordt tussen de bepaling onder 2° en de bepaling
onder 3° een bepaling 2°bis ingevoegd, luidende:

″2°bis en cas de transfert, sans dissolution, de tout ou partie de l’avoir
social dans le cadre d’une opération analogue à celles visées au 1°bis;″ ;

″2°bis in geval van overdracht zonder ontbinding, van het geheel of
een gedeelte van het maatschappelijk vermogen in het kader van een
verrichting gelijkaardig aan deze bedoeld in 1°bis;″;

4° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots ″articles 774 à 787 du Code des
sociétés ;″ sont remplacés par les mots ″articles 14:2 à 14:14, 15:32 à
15:33 et 16:10 à 16:11 du Code des sociétés et des associations et dans les
autres cas d’adoption d’une autre forme juridique pour autant que
celle-ci se réalise sans rupture de la personnalité juridique et en
conformité avec le droit des personnes morales qui s’applique à la
transformation ;″ ;

4° in paragraaf 1, 3°, worden de woorden ″artikelen 774 tot 787 van
het Wetboek van vennootschappen;″ vervangen door de woorden
″artikelen 14:2 tot 14:14, 15:32 tot 15:33 en 16:10 tot 16:11 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de andere
gevallen waarbij een andere rechtsvorm wordt aangenomen op voorwaarde dat deze omzetting plaatsvindt zonder onderbreking van de
rechtspersoonlijkheid en in overeenstemming met het rechtspersonenrecht dat de omzetting beheerst;″;

5° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots ″du siège social,″ sont abrogés ;

5° in paragraaf 1, 4°, worden de woorden ″de maatschappelijke
zetel,″ opgeheven;

6° le paragraphe 1er est complété par un 7° et un 8° rédigés comme
suit :

6° paragraaf 1 wordt aangevuld met bepalingen onder 7° en 8°,
luidende:

″7° en cas d’agrément comme entreprise agricole visée à l’article 8:2 du Code des sociétés et des associations, sauf maintien de
l’assujettissement à l’impôt des sociétés ;

″7° in geval van erkenning als landbouwonderneming als bedoeld in
artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
behoudens wanneer de vennootschap aan de vennootschapsbelasting
onderworpen blijft;

8° dans le cas où une entreprise agricole visée à l’article 8:2 du Code
des sociétés et des associations cesse d’être assujettie à l’impôt des
sociétés.″ ;

8° wanneer een landbouwonderneming als bedoeld in artikel 8:2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet langer aan de
vennootschapsbelasting is onderworpen.″;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ″et de transfert visé au
§ 1er, 2°bis,″ sont insérés entre les mots ″au § 1er, 1°bis″ et les mots ″, les
dispositions″ ;

7° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden ″en overdracht
bedoeld in § 1, 2°bis″ ingevoegd tussen de woorden ″in § 1, 1°bis″ en de
woorden ″, niet van toepassing″;

8° dans le paragraphe 4, phrase liminaire, les mots ″opération
assimilée à la scission,″ sont remplacés par les mots ″opération
assimilée à la fusion ou à la scission,″ et les mots ″réalisées conformément aux dispositions du Code des sociétés et de l’arrêté royal portant
exécution du même Code,″ sont abrogés ;

8° in paragraaf 4, inleidende zin, worden de woorden ″bij met
splitsing gelijkgestelde verrichting,″ vervangen door de woorden ″bij
met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting,″ en worden de
woorden ″uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en van het koninklijk besluit tot uitvoering van
dat Wetboek,″ opgeheven;
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Art. 38. In artikel 201, § 1, eerste lid, 1°, en zesde en zevende lid, van
hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 juni 2005 en gewijzigd
bij de wetten van 26 december 2015 en 25 december 2017, worden de
woorden ″artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van Vennootschappen″
telkens vervangen door de woorden ″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.
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Art. 38. Dans l’article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéas 6 et 7, du
même Code, remplacé par la loi du 22 juin 2005 et modifié par les lois
des 26 décembre 2015 et 25 décembre 2017, les mots ″l’article 15, §§ 1er
à 6, du Code des sociétés,″ sont chaque fois remplacés par les mots
″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,″.
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Art. 44. Dans le titre 3, chapitre 2, section 5, du même Code, il est
inséré un article 210/1, rédigé comme suit :

Art. 44. In titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 5, van hetzelfde Wetboek
wordt een artikel 210/1 ingevoegd, luidende:

″Art. 210/1. Les articles 208 et 209 sont également applicables dans le
cas où une société cesse d’être assujettie à l’impôt des sociétés pour
devenir assujettie à l’impôt des personnes morales.

″Art. 210/1. De artikelen 208 en 209 zijn eveneens van toepassing in
het geval dat een vennootschap niet langer onderworpen is aan de
vennootschapsbelasting en onderworpen wordt aan de rechtspersonenbelasting.

Pour l’application du présent article, la partie des réserves exonérées
constituées au cours d’une période imposable qui se rattache à un
exercice d’imposition pour lequel la société n’était pas soumise à
l’impôt des sociétés, ainsi que la partie des plus-values constatées à
l’occasion de l’application de l’alinéa 1er qui se rapporte à une période
imposable se rattachant à un exercice d’imposition pour lequel la
société n’était pas soumise à l’impôt des sociétés, ne sont pas prises en
considération pour la détermination de la base imposable.″

Voor de toepassing van dit artikel wordt het gedeelte van de
vrijgestelde reserves dat werd aangelegd tijdens een belastbaar tijdperk
verbonden met een aanslagjaar waarvoor de vennootschap niet aan de
vennootschapsbelasting was onderworpen, alsook het gedeelte van de
naar aanleiding van de toepassing van het eerste lid vastgestelde
meerwaarden dat betrekking heeft op een belastbaar tijdperk verbonden met een aanslagjaar waarvoor de vennootschap niet aan de
vennootschapsbelasting was onderworpen, niet in aanmerking genomen voor de bepaling van de belastbare grondslag.″

Art. 45. Dans l’article 211, § 1er, alinéa 4, du même Code, remplacé
par la loi du 11 décembre 2008, le 2° est abrogé.

Art. 45. In artikel 211, § 1, vierde lid, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 11 december 2008, wordt de bepaling onder 2°
opgeheven.

Art. 46. L’article 214, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par
la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :

Art. 46. Artikel 214, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 4 mei 1999, wordt vervangen als volgt:

″§ 1er. L’article 212 est applicable à la société qui a adopté une autre
forme juridique en exemption d’impôt par application de l’article 210,
§ 1er, 3°.″.

″§ 1. Artikel 212 is van toepassing op de vennootschap die een andere
rechtsvorm heeft aangenomen met vrijstelling van belasting bij toepassing van artikel 210, § 1, 3°.″.

Art. 47. Dans l’article 214bis, phrase liminaire, du même Code,
inséré par la loi du 11 décembre 2008 et modifié par la loi du
14 avril 2011, les mots ″du siège social,″ sont abrogés.

Art. 47. In artikel 214bis, inleidende zin, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 11 december 2008 en gewijzigd bij de wet van
14 april 2011, worden de woorden ″de maatschappelijke zetel,″
opgeheven.

Art. 48. À l’article 215, du même Code, modifié par les lois des
28 juillet 1992, 28 décembre 1992 et 22 juillet 1993, par l’arrêté royal du
20 décembre 1996, par la loi du 22 décembre 1998, par les arrêtés royaux
des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par les lois des 24 décembre 2002,
8 janvier 2004, 27 décembre 2006, 21 décembre 2013, 12 mai 2014,
18 décembre 2015, 3 août 2016 25 décembre 2017 et 30 juillet 2018, les
modifications suivantes sont apportées :

Art. 48. In artikel 215, van hetzelfde Wetboek gewijzigd bij de
wetten van 28 juli 1992, 28 december 1992 en 22 juli 1993, bij het
konjkelijke besluit van 20 december 1996, bij de wet van 22 december 1998, bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 en
bij de wetten van 24 december 2002, 8 januari 2004, 27 december 2006,
21 december 2013, 12 mei 2014, 18 december 2015, 3 augustus 2016,
25 december 2017 en 30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1° dans l’alinéa 2, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des
sociétés,″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code
des sociétés et des associations,″ ;

1° in het tweede lid, worden de woorden ″artikel 15, §§ 1 tot 6, van
het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

2° dans l’alinéa 3, 1°, les mots ″sociétés coopératives agréées par le
Conseil national de la coopération,″ sont remplacés par les mots
″sociétés coopératives agréées conformément à l’article 8:4 du Code des
sociétés et des associations,″ ;

2° in het derde lid, 1°, worden de woorden ″door de Nationale Raad
van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen,″ vervangen
door de woorden ″overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, erkende coöperatieve vennootschappen,″;

3° dans l’alinéa 3, 2° :
a) les mots ″capital social″ sont remplacés par le mot ″capital″ ;

3° in het derde lid, 2°:
a) worden de woorden ″maatschappelijk kapitaal″ vervangen door
het woord ″kapitaal″;

b) les mots ″sociétés coopératives agréées par le Conseil national de
la coopération,″ sont remplacés par les mots ″sociétés coopératives
agréées conformément à l’article 8:4 du Code des sociétés et des
associations,″ ;

b) worden de woorden ″door de Nationale raad van de coöperatie
erkende coöperatieve vennootschappen″ vervangen door de woorden
″overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, erkende coöperatieve vennootschappen″;

4° dans l’alinéa 3, 4°, les mots ″sociétés coopératives agréées par le
Conseil national de la coopération,″ sont remplacés par ″sociétés
coopératives agréées conformément à l’article 8:4 du Code des sociétés
et des associations,″.

4° in het derde lid, 4°, worden de woorden ″door de Nationale Raad
van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen,″ vervangen
door de woorden ″overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, erkende coöperatieve vennootschappen″.

Art. 49. Dans l’article 218, § 2, du même Code, inséré par la loi du
24 décembre 2002, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et modifié
par la loi du 18 décembre 2015, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6, du Code
des sociétés,″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du
Code des sociétés et des associations,″.

Art. 49. In artikel 218, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 24 december 2002, vervangen bij de wet van 22 december 2009 en gewijzigd bij de wet van 18 december 2015, worden de
woorden ″artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen″
vervangen door de woorden ″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 50. Dans l’article 219ter, § 7, du même Code, inséré par la loi du
30 juillet 2013 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots
″l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés,″ sont remplacés par les
mots ″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,″.

Art. 50. In artikel 219ter, § 7, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij
de wet van 30 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 18 december 2015,
worden de woorden ″artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 1:24, §§ 1 tot 6,
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.
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9° in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden ″vennootschap met
sociaal oogmerk″ telkens vervangen door ″een overeenkomstig artikel 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkende
sociale onderneming″.
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9° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots ″société à finalité sociale,″
sont chaque fois remplacés par les mots ″une entreprise sociale
reconnue conformément à l’article 8:5 du Code des sociétés et des
associations,″.
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1° dans le paragraphe 5, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des
sociétés,″, sont remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code
des sociétés et des associations,″ ;

1° in paragraaf 5 worden de woorden ″artikel 15, §§ 1 tot 6, van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

2° dans le paragraphe 6, les mots ″l’article 11 du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″l’article 1:20 du Code des sociétés et des
associations″.

2° in paragraaf 6 worden de woorden ″artikel 11 van het Wetboek van
Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 1:20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 52. Dans l’article 220, 3°, du même Code, les mots ″leur siège
social,″ sont abrogés.

Art. 52. In artikel 220, 3°, van hetzelfde Wetboek, worden de
woorden ″hun maatschappelijke zetel,″ opgeheven.

Art. 53. Dans l’article 227, du même Code, modifié en dernier lieu
par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont
apportées :

Art. 53. In artikel 227, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 25 december 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1° dans le 2°, les mots ″leur siège social,″ sont abrogés ;

1° In de bepaling onder 2° worden de woorden ″hun maatschappelijke zetel,″ opgeheven;

2° dans le 3°, les mots ″leur siège social,″ sont abrogés.

2° in de bepaling onder 3° worden de woorden ″hun maatschappelijke zetel″ opgeheven.

Art. 54. Dans l’article 228, § 2, 6°, b, et 7°bis, b, du même Code, les
mots ″son siège social,″ sont chaque fois abrogés.

Art. 54. In artikel 228, § 2, 6°, b, en 7°bis, b, van hetzelfde Wetboek,
worden de woorden ″maatschappelijke zetel″ telkens opgeheven.

Art. 55. À l’article 229, du même Code, modifié par les lois des
28 juillet 1992, 11 décembre 2008, 22 décembre 2009, 14 avril 2011,
13 décembre 2012, 9 février 2017 et 25 décembre 2017, les modifications
suivantes sont apportées :

Art. 55. In artikel 229, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de
wetten van 28 juli 1992, 11 december 2008, 22 december 2009,
14 april 2011, 13 december 2012, 9 februari 2017 en 25 december 2017,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° dans le paragraphe 2/2, les mots ″articles 11 et 12 du Code des
sociétés,″ sont remplacés par ″articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés
et des associations,″ ;

1° in paragraaf 2/2, worden de woorden ″artikelen 11 en 12 van
het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

2° dans le paragraphe 3, les mots ″société civile″ sont remplacés par
le mot ″société″, les mots ″visées à l’article 29″ sont insérés entre les
mots ″personnalité juridique″ et les mots ″qui a″, et les mots ″son siège
social,″ sont abrogés ;

2° in paragraaf 3 worden de woorden ″burgerlijke vennootschap″
vervangen door het woord ″vennootschap″, en worden de woorden ″als
bedoeld in artikel 29″ ingevoegd tussen het woord ″rechtspersoonlijkheid″ en het woord ″die″, en worden de woorden ″haar maatschappelijke zetel,″ opgeheven;

3° dans le paragraphe 5, alinéa 2, 1°, les mots ″du siège social, du
principal établissement ou du siège de direction ou d’administration″
sont remplacés par les mots ″du domicile fiscal″.

3° in paragraaf 5, tweede lid, 1°, worden de woorden ″de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of
beheer″ vervangen door de woorden ″de fiscale woonplaats″.

Art. 56. Dans l’article 230, alinéa 2, a, quatrième tiret, alinéa 2, c,
deuxième tiret, et alinéa 3, premier tiret, du même Code, remplacé par
la loi du 27 décembre 2006, les mots ″articles 11 et 12 du Code des
sociétés″ sont chaque fois remplacés par les mots ″articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 56. In artikel 230, tweede lid, a, vierde streepje, tweede lid, c,
tweede streepje, en derde lid, eerste streepje, van hetzelfde Wetboek,
vervangen door de wet van 27 december 2006, worden de woorden
″artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen″ telkens
vervangen door de woorden ″artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 57. À l’article 231, du même Code, modifié par les lois des
28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997,
22 décembre 1998, 14 janvier 2003, 27 décembre 2004, 25 avril 2007,
11 décembre 2008 et 22 décembre 2009, par l’arrêté royal du 3 mars 2011 et
par les lois des 13 décembre 2013, 21 décembre 2013, 12 mai 2014,
3 août 2016, 9 février 2017 et 25 décembre 2017, les modifications
suivantes sont apportées :

Art. 57. In artikel 231, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de
wetten van 28 juli 1992, 21 december 1994, 30 januari 1996, 16 april 1997,
22 december 1998, 14 januari 2003, 27 december 2004, 25 april 2007,
11 december 2008 en 22 december 2009, bij het koninklijk besluit van
3 maart 2011 en bij de wetten van 13 december 2013, 21 december 2013,
12 mei 2014, 3 augustus 2016, 9 februari 2017 en 25 december 2017,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ″y assimilée,″ sont
remplacés par les mots ″assimilée à une fusion ou à une scission,″ et les
mots ″d’une universalité de biens″ sont remplacés par les mots ″d’un
apport d’universalité de biens″ ;

1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden ″ermee gelijkgestelde verrichting″ vervangen door de woorden ″verrichting gelijkgesteld met een fusie of met een splitsing ″en worden de woorden ″van de
algemeenheid van goederen″ vervangen door de woorden ″inbreng van
een algemeenheid van goederen″;

2° dans le paragraphe 2, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

2° in paragraaf 2, wordt het derde lid vervangen als volgt:

″En outre, l’alinéa 1 n’est d’application qu’à la condition que
l’opération réponde au prescrit de l’article 183bis.″ ;

″Het eerste lid is daarenboven slechts van toepassing op voorwaarde
dat de verrichting beantwoordt aan het bepaalde in artikel 183bis.″;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ″capital social″ sont
remplacés par le mot ″capital″.

3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden ″maatschappelijk
kapitaal″ vervangen door het woord ″kapitaal″.

Art. 58. Dans l’article 240bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du
11 décembre 2008 et modifié par la loi du 14 avril 2011, les mots ″du
siège social,″ sont abrogés.

Art. 58. In artikel 240bis, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoerd bij
de wet van 11 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 14 april 2011,
worden de woorden ″de maatschappelijke zetel,″ opgeheven.

Art. 59. Dans l’article 248, § 1er, alinéa 2, 1°, a, du même Code,
remplacé par la loi du 22 décembre 2009, les mots ″société civile″ sont
remplacés par le mot ″société″.

Art. 59. In artikel 248, § 1, tweede lid, 1°, a, van hetzelfde Wetboek,
vervangen door de wet van 22 december 2009, worden de woorden
″burgerlijke vennootschap″ vervangen door het woord ″vennootschap″.

Art. 60. Dans l’article 264, alinéa 1er, 2°ter, du même Code, inséré
par la loi du 24 décembre 2002, les mots ″société coopérative agréée par
le Conseil national de la coopération ;″ sont remplacés par les mots
″société coopérative agréée conformément à l’article 8:4 du Code des
sociétés et des associations ;″.

Art. 60. In artikel 264, eerste lid, 2°ter, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 24 december 2002, worden de woorden ″door
de Nationale Raad van de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschap″ vervangen door de woorden ″overeenkomstig artikel 8:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkende coöperatieve
vennootschap″.

er
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Art. 51. In artikel 219quinquies, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd
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1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot ″belge″ est remplacé par
le mot ″résidente″ ;

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord ″Belgische″ vervangen
door het woord ″binnenlandse″;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, premier tiret, et au paragraphe 2,
alinéa 1er, 1° :

2° in paragraaf 1, vierde lid, eerste streepje, en in paragraaf 2, eerste
lid, 1°:

a) les mots ″, étant entendu que, s’agissant des sociétés de droit belge,
visées au point b, les références à la ″société privée à responsabilité
limitée″, aux ″société coopérative à responsabilité limitée″ et ″société
coopérative à responsabilité illimitée″, et à la ″société en commandite
simple″ doivent s’entendre comme visant respectivement aussi la
″société à responsabilité limitée″, la ″société coopérative″ et la ″société
en commandite″,″ sont insérés entre les mots ″du
8 juillet 2014 (2014/86/UE)″ et les mots ″ou une forme analogue″ ;

a) worden de woorden ″met dien verstande dat met betrekking tot
vennootschappen naar Belgisch recht, bedoeld onder punt b, de
verwijzingen naar ″besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid″, naar ″coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid″ en ″coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid″ en naar de ″gewone commanditaire vennootschap″ ook moeten
worden begrepen als verwijzend naar respectievelijk de ″besloten
vennootschap″, de ″coöperatieve vennootschap″ en de ″commanditaire
v e n no o tsc hap ″ ″ i nge v o e gd t u sse n d e wo o rd e n ″ v a n
8 juli 2014 (2014/86/EU) wordt genoemd″ en de woorden ″of een
rechtsvorm hebben die vergelijkbaar is″;

b) les mots ″soumise au″ sont chaque fois remplacés par les mots
″régie par le″.

b) in de Franse tekst, worden de woorden ″soumise au″ telkens
vervangen door de woorden ″régie par le″.

Art. 62. À l’article 269, § 2, du même Code, inséré par la loi du
28 juin 2013 et modifié par les lois des 18 décembre 2015 et
26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 62. In artikel 269, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 28 juni 2013 en gewijzigd bij de wetten van 18 december 2015 en 26 december 2015, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1° dans l’alinéa 1er, 1°, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des
sociétés,″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code
des sociétés et des associations,″ ;

1° in eerste lid, 1°, worden de woorden ″artikel 15, §§ 1 tot 6, van het
Wetboek van vennootschappen,″ vervangen door ″artikel 1:24, §§ 1 tot
6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,″;

2° l’alinéa 3 est abrogé ;

2° het derde lid wordt opgeheven;

3° dans l’alinéa 8 qui devient l’alinéa 7, les mots ″, nonobstant
l’application de l’alinéa 3″ sont abrogés ;

3° in het achtste lid dat het zevende lid wordt, worden de woorden
″, onverminderd de toepassing van het derde lid″ opgeheven;

4° dans l’alinéa 8 qui devient l’alinéa 7, l’alinéa 11 qui devient
l’alinéa 10, et l’alinéa 12 qui devient l’alinéa 11, les mots ″capital social″
sont chaque fois remplacés par le mot ″capital″ ;

4° in het achtste lid dat het zevende lid wordt, het elfde lid dat het
tiende lid wordt en het twaalfde lid dat het elfde lid wordt, worden de
woorden ″maatschappelijk kapitaal″ telkens vervangen door het woord
″kapitaal″;

5° dans l’alinéa 9 qui devient l’alinéa 8, les mots ″articles 11 et 12 du
Code des sociétés,″ sont remplacés par les mots ″articles 1:20 et 1:21 du
Code des sociétés et des associations,″.

5° in het negende lid dat het achtste lid wordt, worden de woorden
″artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen
door ″artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″.

Art. 63. Dans l’article 2753, § 1er, alinéa 8, du même Code, inséré par
la loi du 25 décembre 2017, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des
sociétés,″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code
des sociétés et des associations,″.

Art. 63. In artikel 2753, § 1, achtste lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 25 december 2017, worden de woorden
″artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van Vennootschappen″
vervangen door de woorden ″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 64. Dans l’article 2757, alinéas 2, a et 3, b, 2°, du même Code,
remplacé par la loi du 26 décembre 2015 et modifié par la loi du
18 décembre 2016, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des
sociétés,″ sont chaque fois remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er
à 6, du Code des sociétés et des associations,″.

Art. 64. In artikel 2757, tweede lid, a en derde lid, b, 2°, van hetzelfde
Wetboek, vervangen bij de wet van 26 december 2015 en gewijzigd bij
de wet van 18 december 2016, worden de woorden ″artikel 15, §§ 1 tot
6, van het Wetboek van vennootschappen,″ telkens vervangen door de
woorden ″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen,″.

Art. 65. À l’article 2758, du même Code, rétabli par la loi du
15 mai 2014 et modifié par les lois des 24 mars 2015, 18 décembre 2015 et
30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 65. In artikel 2758, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet
van 15 mei 2014 en gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2015,
18 december 2015 en 30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots ″l’article 15, §§ 3 à 5, du
Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 3 à 5,
du Code des sociétés et des associations″ ;

1° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden ″artikel 15,
§§ 3 tot 5, van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″artikel 1:24, §§ 3 tot 5, van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen″;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots ″l’article 11, du Code des
sociétés,″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:20 du Code des
sociétés et des associations,″ ;

2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden ″artikel 11 van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 8, quatrième tiret, les mots ″capital
social ;″ sont remplacés par le mot ″capital ;″ ;

3° in paragraaf 2, achtste lid, vierde streepje, worden de woorden
″maatschappelijk kapitaal″ vervangen door het woord ″kapitaal″;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots ″aux articles 11 et 12 du
Code des sociétés,″ sont remplacés par les mots ″aux articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations,″.

4° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden ″de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″de artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 66. Dans l’article 2759, § 1er, alinéa 8, du même Code, inséré par
la loi du 24 mars 2015, les mots ″l’article 11 du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″l’article 1:20 du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 66. In artikel 2759, § 1, achtste lid, ingevoegd bij de wet van
24 maart 2015, worden de woorden ″artikel 11 van het Wetboek van
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 1:20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.
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1° dans l’alinéa 2, 2°, les mots ″l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code
des sociétés et des associations″ et les mots ″dudit article 15, §§ 1er à 6;″
sont remplacés par les mots ″dudit article 1:24, §§ 1er à 6 ;″ ;

1° in het tweede lid, 2°, worden de woorden ″artikel 15, §§ 1 tot 6, van
het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″ en de woorden ″het voormelde artikel 15, §§ 1 tot 6″
worden vervangen door de woorden ″het voormelde artikel 1:24,
§§ 1 tot 6″;

2° dans l’alinéa 4, les mots ″l’article 15/1 du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″l’article 1:25 du Code des sociétés et des
associations″ et les mots ″l’article 15/1 précité.″ sont remplacés par les
mots ″l’article 1:25 précité.″.

2° in het vierde lid worden de woorden ″artikel 15/1 van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 1:25 Wetboek van vennootschappen en verenigingen″ en de
woorden ″het voormelde artikel 15/1″ worden vervangen door de
woorden″het voormelde artikel 1:25″.

Art. 68. Dans l’article 305, alinéa 3, du même Code, remplacé par la
loi du 22 décembre 2008, les mots ″visées aux articles 671 à 677 du Code
des sociétés, ou d’une opération de droit des sociétés similaire en droit
étranger,″ sont remplacés par les mots ″, ou ayant fait l’objet d’une autre
dissolution sans partage total de l’avoir social,″.

Art. 68. In artikel 305, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen
bij de wet van 22 december 2008, worden de woorden ″als bedoeld in
de artikelen 671 tot en met 677 van het Wetboek van vennootschappen,
of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht″ vervangen door de woorden ″of een andere ontbinding
zonder verdeling van het gehele maatschappelijke vermogen″.

Art. 69. Dans l’article 307, du même Code, modifié par la loi du
22 juillet 1993, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des
15 mars 1999, 10 août 2001, 8 juin 2009, 23 décembre 2009, 29 mars 2012,
27 décembre 2012, 30 juillet 2013, 25 avril 2014, 10 août 2015,
26 décembre 2015, 1er juillet 2016, 25 décembre 2017, 7 février 2018 et
30 juillet 2018, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

Art. 69. In artikel 307, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet
van 22 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en bij
de wetten van 15 maart 1999, 10 augustus 2001, 8 juni 2009,
23 december 2009, 29 maart 2012, 27 december 2012, 30 juli 2013,
25 april 2014, 10 augustus 2015, 26 december 2015, 1 juli 2016,
25 december 2017, 7 februari 2018 en 30 juli 2018, wordt een
paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende:

″§ 2/1. La déclaration à l’impôt des sociétés et, pour les contribuables
visés à l’article 227, 2°, à l’impôt des non-résidents, doit inclure en
annexe à la formule les comptes annuels visés à l’article 320/1. Si la
société est tenue de publier de tels comptes annuels, les comptes
annuels publiés ne doivent pas être joints à la déclaration. Ils font
néanmoins partie intégrante de la déclaration.″.

″§ 2/1. Bij de aangifte in de vennootschapsbelasting en de belasting
van niet-inwoners voor wat betreft belastingplichtigen zoals bedoeld in
artikel 227, 2°, moet de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 320/1 in
bijlage worden aangehecht. Als de vennootschap gehouden is dergelijke jaarrekening te publiceren, moet de gepubliceerde jaarrekening
niet bij de aangifte worden gevoegd. Zij wordt niettemin geacht deel uit
te maken van de aangifte.″.

Art. 70. À l’article 310, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi
du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 70. In artikel 310, tweede lid, van hetzelde Wetboek, vervangen
bij de wet van 22 december 2008, worden de volgende wijzigingen
ingebracht:

1° les mots ″visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou
d’une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger,″ sont
remplacés par les mots ″, ou ayant fait l’objet d’une autre dissolution
sans partage total de l’avoir social,″ ;

1° de woorden ″zoals bedoeld in de artikelen 671 tot en met 677 van
het Wetboek van vennootschappen, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht mag″ worden vervangen door de woorden ″, of een andere ontbinding zonder verdeling van
het gehele maatschappelijke vermogen mag″;

2° les mots ″la fusion, l’opération assimilée à une fusion ou la scission
visée aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou l’opération de droit
des sociétés similaire en droit étranger ou la scission,″ sont remplacés
par les mots ″l’opération,″.

2° de woorden ″de fusie, de aan een fusie gelijkgestelde verrichting of
een splitsing zoals bedoeld in de artikelen 671 tot en met 677 van het
Wetboek van vennootschappen, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht″ worden vervangen
door de woorden ″de verrichting″.

Art. 71. Dans le titre 7, chapitre 3, section première, du même Code,
il est inséré un article 320/1, rédigé comme suit :

Art. 71. In titel 7, hoofdstuk 3, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek
wordt een artikel 320/1 ingevoegd, luidende:

″Art. 320/1. Toute société résidente, ainsi que tout contribuable visé
à l’article 227, 2°, qui recueille des bénéfices au sens de l’article 228, § 2,
3°, par le biais d’un établissement belge visé à l’article 229 est tenu, en
vue de la détermination et de la vérification de sa situation fiscale, de
tenir une comptabilité, procéder à un inventaire et établir des comptes
annuels conformément au droit comptable belge applicable aux
entreprises soumises à ce droit ayant une forme analogue et exerçant la
même activité. Si le contribuable est assujetti à l’impôt des nonrésidents, ces obligations sont limitées aux opérations, avoirs, droits,
dettes, obligations et engagements de toute nature, liés à l’établissement
belge précité. Pour l’application de ces dispositions, la société résidente
régie par un droit étranger est assimilée à une société en commandite si
l’un au moins de ses associés est tenu des dettes sociales dans une
mesure au moins égale à un associé commandité.

″Art. 320/1. Elke binnenlandse vennootschap, alsook elke in artikel 227, 2°, bedoelde belastingplichtige die winst in de zin van
artikel 228, § 2, 3°, voortbrengt door middel van een in artikel 229 bedoelde Belgische inrichting is ertoe gehouden, met het oog op
het bepalen en het nazien van zijn fiscale toestand, een boekhouding te
voeren, een inventaris op te stellen en een jaarrekening bij te houden
overeenkomstig het Belgische boekhoudrecht dat van toepassing is op
ondernemingen die aan dat recht zijn onderworpen, een gelijkaardige
rechtsvorm hebben en dezelfde activiteit uitoefenen. Indien de belastingplichtige aan de belasting der niet-inwoners onderworpen is, zijn
deze verplichtingen beperkt tot de verrichtingen, bezittingen, rechten,
vorderingen, schulden, verplichtingen van welke aard ook die verbonden zijn aan bovenvermelde Belgische inrichting. Voor de toepassing
van deze bepalingen, wordt de binnenlandse vennootschap, die door
een buitenlands recht wordt beheerst, gelijkgesteld met een commanditaire vennootschap als tenminste een van de vennoten aansprakelijk
is voor de schulden van de venootschap in minstens dezelfde mate als
een beherende vennoot.

Le Roi peut prévoir des dispenses de tout ou partie des obligations
comptables visées à l’alinéa 1er, dans la mesure où celles-ci ne sont pas
nécessaires pour le contrôle et la détermination de la base imposable.″.

De Koning kan de volledige of gedeeltelijke vrijstellingen van de in
het eerste lid bedoelde boekhoudkundige verplichtingen voorzien, in
de mate dat deze niet noodzakelijk zijn voor de controle en vaststelling
van de belastbare basis.″.

Download date: 16-11-2021

Art. 67. In artikel 27510, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 10 augustus 2015 en gewijzigd bij de wetten van 18 december 2015 en 26 december 2015, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

Company: x

Art. 67. À l’article 27510, du même Code, inséré par la loi du
10 août 2015 et modifié par les lois des 18 décembre 2015 et
26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
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Art. 72. Dans l’article 357 du même Code, modifié par la loi du
6 juillet 1994, l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du
11 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est remplacé par ce qui suit :

45465

Art. 72. In artikel 357, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet
van 6 juli 1994, bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en bij de
wet van 11 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt:

2° dans le 4°, les mots ″le chef ou le directeur a été primitivement
imposé″ sont remplacés par les mots ″le chef, le directeur, les
actionnaires ou les associés ont été primitivement imposés″.

2° in de bepaling onder 4°, worden de woorden ″het hoofd of de
directeur oorspronkelijk werd aangeslagen″ vervangen door de woorden ″het hoofd, de directeur, de aandeelhouders of de vennoten
oorspronkelijk werden aangeslagen″.

Art. 73. Dans l’article 364, du même Code, les mots ″sociétés civiles″
sont remplacés par le mot ″sociétés″ et les mots ″visées à l’article 29″
sont insérés entre les mots ″personnalité juridique″ et ″, l’ensemble″.

Art. 73. In artikel 364, van hetzelfde Wetboek worden de woorden
″burgerlijke vennootschappen″ vervangen door het woord ″vennootschappen″ en worden de woorden ″als bedoeld in artikel 29″ ingevoegd
tussen het woord ″rechtspersoonlijkheid″ en het woord ″wordt″.

Art. 74. Dans l’article 365, du même Code, rétabli par la loi du
11 décembre 2008 et modifié par la loi du 13 décembre 2012, les
modifications suivantes sont apportées :

Art. 74. In artikel 365, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet
van 11 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2012,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° les mots ″visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou
d’une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger,″ sont
remplacés par les mots ″, ou a fait l’objet d’une autre dissolution sans
partage total de l’avoir social,″ ;

1° de woorden ″als bedoeld in de artikelen 671 tot en met 677 van het
Wetboek van vennootschappen, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht″ worden vervangen
door de woorden ″, of het voorwerp heeft uitgemaakt van een andere
ontbinding zonder gehele verdeling van het maatschappelijke vermogen″;

2° les mots ″la société absorbée ou scindée″ sont chaque fois
remplacés par les mots ″la société ayant fait l’objet de l’opération″ ;

2° de woorden ″de overgenomen of gesplitste vennootschap″ worden
telkens vervangen door de woorden ″de vennootschap die het voorwerp heeft uitgemaakt van de verrichting″;

3° les mots ″est établie″ sont remplacés par les mots ″peut aussi être
établie″ ;

3° de woorden ″wordt de aanslag″ worden vervangen door de
woorden ″mag de aanslag″ en het woord ″gevestigd″ wordt vervangen
door de woorden ″ook gevestigd worden″;

4° entre les mots ″absorbante″ et les mots ″ou des sociétés bénéficiaires″ sont insérés les mots ″ou bénéficiaire″ ;

4° tussen het woord ″overnemende″ en het woord ″vennootschap″
worden de woorden ″of verkrijgende″ ingevoegd;

5° les mots ″même à un moment″ sont remplacés par les mots ″à
partir du moment″.

5° de woorden ″zelfs op een tijdstip″ worden vervangen door de
woorden ″vanaf het tijdstip″.

Art. 75. Dans l’article 399, du même Code, les mots ″sociétés civiles″
sont remplacés par le mot ″sociétés″ et les mots ″visées à l’article 29″
sont insérés entre les mots ″personnalité juridique″ et le mot ″, peut″.

Art. 75. In artikel 399, van hetzelfde Wetboek worden de woorden
″burgerlijke vennootschappen″ vervangen door het woord ″vennootschappen″ en worden de woorden ″als bedoeld in artikel 29″ ingevoegd
tussen het woord ″rechtspersoonlijkheid″ en het woord ″kan″.

Art. 76. L’article 399ter, du même Code, inséré par la loi du
11 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

Art. 76. Het artikel 399ter, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 11 december 2008, wordt vervangen als volgt:

″Art. 339ter. Le recouvrement de l’impôt d’une société ayant fait
l’objet d’une fusion, d’une scission, d’une opération assimilée à la
fusion ou d’une autre dissolution sans qu’il y ait partage total de l’avoir
social et établi selon le cas, dans le chef de la société qui a fait l’objet de
l’opération, de la société absorbante ou bénéficiaire, ou des sociétés
bénéficiaires, est effectué aussi, selon le cas, dans le chef de la société
absorbante bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires et, dans ce dernier
cas, sauf mentions contraires dans l’acte constatant l’opération, dans le
chef des différentes sociétés bénéficiaires au prorata de la valeur réelle
de l’actif net qu’elles ont chacune reçu.″.

″Art. 399ter. De invordering van de belasting van een vennootschap
die het voorwerp heeft uitgemaakt van een fusie, splitsing, verrichting
gelijkgesteld met een fusie of andere ontbinding zonder verdeling van
het gehele maatschappelijk vermogen, en die is gevestigd ten name
van, naargelang het geval, de vennootschap die het voorwerp van de
verrichting heeft uitgemaakt, de opslorpende of verkrijgende vennootschap of de verkrijgende vennootschappen, wordt ook verricht,
naargelang het geval, ten name van de opslorpende of verkrijgende
vennootschap of van de verkrijgende vennootschappen en, in dit laatste
geval behoudens afwijkende vermeldingen in de akte die de verrichting vaststelt, ten name van de verschillende verkrijgende vennootschappen naar rato van de werkelijke waarde van het netto actief dat ze
elk ontvangen hebben.″.

Art. 77. Dans le titre 7, chapitre 8, section première, du même Code,
il est inséré un article 399quater rédigé comme suit :

Art. 77. In titel 7, hoofdstuk 8, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek,
wordt een artikel 399quater ingevoegd, luidende:

″Art. 399quater. Le recouvrement de l’impôt établi à charge des
sociétés visées à l’article 2, § 1er, 5°, a, alinéa 1er, deuxième tiret, peut
être poursuivi directement à charge des actionnaires ou associés, dans
la mesure où cet impôt correspond proportionnellement à la part de ces
actionnaires ou associés dans le capital.″.

″Art. 399quater. De invordering van de belasting gevestigd ten name
van vennootschappen zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 5°, a, eerste lid,
tweede streepje, kan rechtstreeks ten laste van de aandeelhouders of
vennoten worden vervolgd in zover die belasting proportioneel
overeenstemt met het aandeel van die aandeelhouders of vennoten in
het kapitaal.″

Art. 78. Dans l’article 402, § 5, du même Code, remplacé par la loi du
27 avril 2007, les mots ″d’une société momentanée, d’une société interne
ou″ sont abrogés et les mots ″société de droit commun,″ sont remplacés
par les mots ″société simple,″.

Art. 78. In artikel 402, § 5, van hetzelfde Wetboek, vervangen door
de wet van 27 april 2007, worden de woorden ″een tijdelijke handelsvennootschap, een stille handelsvennootschap of″ opgeheven en in de
Franse tekst worden de woorden ″société de droit commun,″ vervangen
door de woorden ″société simple,″.

Art. 79. Dans l’article 405, du même Code, remplacé par la loi du
27 avril 2007, les mots ″d’une société momentanée, d’une société interne
ou″ et les mots ″la société momentanée, la société interne ou″ sont
abrogés et les mots ″société de droit commun″ sont chaque fois
remplacés par les mots ″société simple″.

Art. 79. In artikel 405, van hetzelfde Wetboek, vervangen door de
wet van 27 april 2007, worden de woorden ″een tijdelijke handelsvennootschap, een stille handelsvennootschap of″ en de woorden ″de
tijdelijke handelsvennootschap, de stille handelsvennootschap of″
opgeheven en in de Franse tekst worden de woorden ″société de droit
commun″ telkens vervangen door de woorden ″société simple″.
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″3° naargelang het geval, de vennootschap die een fusie, splitsing,
verrichting gelijkgesteld met een fusie of andere ontbinding zonder
verdeling van het gehele maatschappelijke vermogen heeft doorgevoerd en de opslorpende of verkrijgende vennootschap of de verkrijgende vennootschappen;″;

Company: x

″3° selon le cas, la société qui a procédé à une fusion, scission,
opération assimilée une fusion ou autre dissolution sans partage total
de l’avoir social, et la société absorbante ou bénéficiaire ou les sociétés
bénéficiaires de l’opération ;″ ;
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1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots ″au siège social″ sont
remplacés par les mots ″dans l’État du domicile fiscal″ ;

1° in paragraaf 1, eerste lid, 1°, worden de woorden ″op de
maatschappelijke zetel″ vervangen door de woorden ″in de Staat van
de fiscale woonplaats″;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots ″du siège social,″
sont abrogés, les mots ″au siège social, au principal établissement ou au
siège de direction ou d’administration″ sont remplacés par les mots ″au
domicile fiscal″ et les mots ″qui est établi″ sont remplacés par les mots
″de cette société qui sont établis″ ;

2° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden de woorden ″de maatschappelijke zetel,″ opgeheven, worden de woorden ″op de maatschappelijke
zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer″
vervangen door de woorden ″in de fiscale woonplaats″ en worden de
woorden ″die gevestigd is″ vervangen door de woorden ″van deze
vennootschap die gevestigd zijn″;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots ″au siège social″ sont
remplacés par les mots ″au domicile fiscal″, et les mots ″de cette société″
sont insérés entre les mots ″établissement étranger″ et les mots ″qui sont
établis″ ;

3° in paragraaf 1, eerste lid, 3°, worden de woorden ″op de
maatschappelijke zetel″ vervangen door de woorden ″in de fiscale
woonplaats″, en worden de woorden ″van deze vennootschap″ ingevoegd tussen de woorden ″buitenlandse inrichting″ en de woorden ″die
gevestigd zijn″;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots ″au siège social″ sont
remplacés par les mots ″au domicile fiscal″ et les mots ″de cette société″
sont insérés entre les mots ″établissement étranger″ et les mots ″qui sont
établis″ ;

4° in paragraaf 1, eerste lid, 4°, worden de woorden ″op de
maatschappelijke zetel″ vervangen door de woorden ″in de fiscale
woonplaats″, en worden in de Franse tekst de woorden ″de cette
société″ ingevoegd tussen de woorden ″établissement étranger″ en de
woorden ″qui sont établis″;

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots ″du siège social″ sont
remplacés par les mots ″du domicile fiscal″ ;

5° in paragraaf 1, eerste lid, 5°, worden de woorden ″de maatschappelijke zetel″ vervangen door de woorden ″de fiscale woonplaats″;

6° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 6° rédigé comme
suit :

6° paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 6,
luidende:

″6° la partie de l’avoir social qui est considérée comme un dividende
distribué par application de l’article 210/1 dans le cas où la société cesse
d’être assujettie à l’impôt des sociétés pour devenir assujettie à l’impôt
des personnes morales.″ ;

″6° het gedeelte van het maatschappelijk vermogen dat als uitgekeerd dividend wordt aangemerkt bij toepassing van artikel 210/1 in
het geval dat de vennootschap niet langer onderworpen is aan de
vennootschapsbelasting en aan de rechtspersonenbelasting onderworpen is.″;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots ″du siège social, du
principal établissement ou du siège de direction ou d’administration″
sont remplacés par les mots ″du domicile fiscal″ ;

7° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, worden de woorden ″de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of
beheer″ vervangen door de woorden ″de fiscale woonplaats″;

8° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 4°, les mots ″de la société″ sont
remplacés par les mots ″du contribuable″ et les mots ″opération régie
par le droit étranger similaire à une fusion, ou à une opération assimilée
à une fusion ou à une scission, visées aux articles 671 à 677 du Code des
sociétés,″ sont remplacés par les mots ″fusion, scission ou opération
assimilée à une fusion ou scission,″.

8° in paragraaf 3, eerste lid, 4°, wordt het woord ″vennootschap″
vervangen door het woord ″belastingplichtige″ en worden de woorden
″verrichting onder een buitenlands recht gelijkaardig aan een fusie, een
aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing als bedoeld in
de artikelen 671 tot 677 van het Wetboek van vennootschappen,″
vervangen door de woorden ″fusie, splitsing en verrichting gelijkgesteld met een fusie of met een splitsing,″.

Art. 81. Dans l’article 442bis, § 4, du même Code, remplacé par la loi
du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 22 décembre 2009 et
19 mai 2010 et par l’arrêté royal du 19 décembre 2010, les mots
″l’article 60 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises″ sont remplacés par les mots ″l’article XX.85 du Code de
droit économique″ et les mots ″conformément aux dispositions du
Code des sociétés.″ sont remplacés par les mots ″conformément aux
dispositions du Code des sociétés et des associations ou aux dispositions du droit étranger régissant l’opération qui offrent aux créanciers
une protection équivalente.″.

Art. 81. In artikel 442bis, § 4, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij
de wet van 22 december 1998 en gewijzigd bij de wetten van
22 december 2009 en 19 mei 2010 en bij het koninklijk besluit van
19 december 2010, worden de woorden ″artikel 60 van de wet van
31 januari 2009 betreffende de continuiteit van de ondernemingen″
vervangen door de woorden ″artikel XX.85 van het Wetboek van
economisch recht″ en worden de woorden ″overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of bepalingen van buitenlands recht
van toepassing op de rechtshandeling wanneer die een evenwaardige
bescherming aan de schuldeiser bieden″.

Art. 82. Dans l’article 442quater, § 1er, alinéa 1er, du même Code,
inséré par la loi du 20 juillet 2006, les mots ″une personne morale visée
à l’article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations,″ sont remplacés par les mots ″une association ou fondation visée
à l’article 3:47, § 3, ou à l’article 3:51, § 1 à 4, du Code des sociétés et des
associations,″.

Art. 82. In artikel 442quater, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 20 juli 2006, worden de woorden ″een
rechtspersoon bedoeld in artikel 17, § 3, van de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen,″
vervangen door de woorden ″een vereniging of stichting bedoeld in
artikel 3:47, § 3, of artikel 3:51, § 1 tot 4, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,″.

CHAPITRE 2. — Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van het Wetboek
van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 83. Dans l’article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, remplacé par la loi du 30 juillet 2018, l’alinéa 2 est remplacé par
ce qui suit :

Art. 83. In artikel 56, § 1, van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde, vervangen bij de wet van 30 juli 2018, wordt het
tweede lid vervangen als volgt:

″L’alinéa 1er est applicable aux sociétés en nom collectif, aux sociétés
en commandite et aux sociétés à responsabilité limitée jusqu’au
31 décembre 2019.″.

″Het eerste lid is van toepassing op vennootschappen onder firma, op
commanditaire vennootschappen en op besloten vennootschappen tot
31 december 2019.″.

Art. 84. Dans l’article 57, § 6, du même Code, remplacé par la loi du
28 décembre 1992 et modifié par la loi du 15 mai 2014, le 1° est remplacé
par ce qui suit :

Art. 84. In artikel 57, § 6, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de
wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 15 mei 2014,
wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt:

″1° lorsque l’activité est exercée sous la forme d’une société qui n’est
pas agréée comme entreprise agricole visée à l’article 8:2 du Code des
sociétés et des associations;″.

″1° wanneer de activiteit wordt uitgeoefend onder de vorm van een
vennootschap die niet erkend is als landbouwonderneming bedoeld in
artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;″.
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Art. 80. In artikel 413/1, van hetzelde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 1 december 2016 en gewijzigd bij de wetten van 25 december 2017 en 26 maart 2018 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Company: x

Art. 80. À l’article 413/1, du même Code, inséré par la loi du
1er décembre 2016 et modifié par les lois du 25 décembre 2017 et
26 mars 2018 les modifications suivantes sont apportées :
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Art. 86. Dans l’article 93undeciesC, § 1er, alinéa 1er, du même Code,
inséré par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par la loi du 30 juillet 2018,
les mots ″une personne morale visée à l’article 17, § 3, de la loi du
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les
partis politiques européens et les fondations politiques européennes″
sont remplacés par les mots ″une association ou fondation respectivement visée à l’article 3:47, § 3, ou à l’article 3:51, § 1 à 4, du Code des
sociétés et des associations″.

Art. 86. In artikel 93undeciesC, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 20 juli 2006 en gewijzigd bij de wet van
30 juli 2018, worden de woorden ″een rechtspersoon bedoeld in
artikel 17, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen
en stichtingen″ vervangen door de woorden ″een vereniging of
stichting respectievelijk bedoeld in artikel 3:47, § 3 of artikel 3:51, § 1 tot
4, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

CHAPITRE 3. — Modifications du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe

HOOFDSTUK 3. — Wijzigingen van het Wetboek van Registratie-,
Hypotheek- en Griffierechten

Art. 87. Dans l’intitulé du titre Ier, chapitre IV, section XI, du Code
des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe les mots
″sociétés civiles et commerciales″ sont remplacés par le mot ″sociétés″.

Art. 87. In het opschrift van titel I, hoofdstuk IV, afdeling XI, van het
Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, worden de
woorden ″burgerlijke of handelsvennootschappen″ vervangen door het
woord ″vennootschappen″.

Art. 88. Dans l’article 115, alinéa 1er, du même Code, modifié en
dernier lieu par la loi du 20 juin 2005 les mots ″sociétés civiles ou
commerciales″ sont remplacés par le mot ″sociétés″.

Art. 88. In artikel 115, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 20 juni 2005 worden de woorden ″burgerlijke
of handelsvennootschappen″ vervangen door het woord ″vennootschappen″.

Art. 89. Dans l’article 115bis, alinéa 1er, du même Code inséré par la
loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 20 juin 2005, les mots
″sociétés civiles ou commerciales″ sont remplacés par le mot ″sociétés″.

Art. 89. In artikel 115bis, eerste lid van hetzelfde Wetboek ingevoegd
bij de wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij de wet van 20 juni 2005 worden de woorden ″burgerlijke vennootschappen of handelsvennootschappen″ vervangen door het woord ″vennootschappen″.

Art. 90. Dans l’article 116, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacé
par la loi du 3 juillet 1972 et modifié par la loi du 22 juin 2005, le mot
″statutaire″ est chaque fois abrogé.

Art. 90. In artikel 116, eerste en tweede lid, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 3 juli 1972 en gewijzigd bij wet van
22 juni 2005, wordt het woord ″statutair″ telkens opgeheven.

Art. 91. À l’article 117, du même Code, remplacé par la loi du
12 août 1985 et modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 2 mai 2002,
les modifications suivantes sont apportées :

Art. 91. In artikel 117, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet
van 12 augustus 1985 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 1998 en 2 mei 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots ″ou, à défaut de valeur
nominale, du pair comptable″ sont insérés entre les mots ″valeur
nominale″ et ″des actions ou parts sociales attribuées.″ ;

1° in paragraaf 1, tweede lid, 2°, worden de woorden ″of, bij gebrek
aan een nominale waarde, van de fractiewaarde″ ingevoegd tussen de
woorden ″nominale waarde″ en de woorden ″van de toegekende
maatschappelijke aandelen of deelbewijzen″;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par la phrase
suivante :

2° paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt aangevuld met de volgende zin:

″Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne
prévoit pas une notion analogue à celle du capital d’une société
anonyme, est assimilée au pair comptable la valeur, telle qu’elle résulte
des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature,
autre qu’en industrie, consentis par les actionnaires ou associés, le cas
échéant augmentée des réserves qui, en vertu d’une disposition
statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires ou associés que
moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre
des actions ou parts.″ ;

″Indien het Belgisch of buitenlands recht dat de verkrijgende
vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het
kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet, wordt met de
fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de
jaarrekening, van alle door de aandeelhouders of vennoten toegezegde
inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in
nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op
grond van een statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders of
vennoten kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit
alles gedeeld door het aantal aandelen.″;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ″du capital social″ sont
remplacés par les mots ″du capital ou des capitaux propres″;

3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden ″het maatschappelijk kapitaal″ vervangen door de woorden ″het kapitaal of van het eigen
vermogen″;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots ″ou, à défaut de valeur
nominale, du pair comptable ″sont insérés entre les mots ″valeur
nominale″ et les mots ″des actions ou parts sociales attribuées″ ;

4° in paragraaf 3, eerste lid, 2°, worden de woorden ″of, bij gebrek
aan een nominale waarde, van de fractiewaarde″ ingevoegd tussen de
woorden ″nominale waarde″ en de woorden ″van de toegekende
maatschappelijke aandelen of deelbewijzen″;

5° le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, est complété par la phrase suivante :

5° paragraaf 3, derde lid, 2°, wordt aangevuld met de volgende zin:

″. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne
prévoit pas une notion analogue à celle du capital d’une société
anonyme, est assimilée au pair comptable, la valeur, telle qu’elle résulte
des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature,
autres que les apports en industrie, consentis par les actionnaires ou
associés, le cas échéant augmenté des réserves qui, en vertu d’une
disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires ou
associés que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par
le nombre des actions ou parts.″ ;

″. Indien het Belgisch of buitenlands recht dat de verkrijgende
vennootschap beheerst niet in een begrip gelijkaardig aan dat van het
kapitaal van een naamloze vennootschap voorziet, wordt met de
fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de
jaarrekening, van alle door de aandeelhouders of vennoten toegezegde
inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in
nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op
grond van een statutaire bepaling slechts aan de aandeelhouders of
vennoten kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit
alles gedeeld door het aantal aandelen.″;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 3, 3°, les mots ″du capital social ″sont
remplacés par les mots ″du capital ou des capitaux propres″.

6° in paragraaf 3, derde lid, 3°, worden de woorden ″het maatschappelijk kapitaal″ vervangen door de woorden ″het kapitaal of van het
eigen vermogen″.
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Art. 85. In artikel 93undeciesB, § 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 en laatstelijk gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 19 december 2010, worden de woorden ″artikel 60 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuiteit van de
ondernemingen″ vervangen door de woorden ″artikel XX.85 van het
Wetboek van economisch recht″ en worden de woorden ″Wetboek van
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Company: x

Art. 85. Dans l’article 93undeciesB, § 4, du même Code, inséré par la
loi du 10 août 2005 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du
19 décembre 2010, les mots ″l’article 60 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises″ sont remplacés par
″l’article XX.85 du Code de droit économique″ et les mots ″Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″Code des sociétés et des
associations″.
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1° dans l’alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 14 avril 1965 et modifié
par la loi du 22 décembre 1998, les mots ″société à finalité sociale.″ sont
remplacés par les mots ″entreprise sociale.″ ;

1° in het eerste lid, 1°, vervangen bij de wet van 14 april 1965 en
gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, worden de woorden
″vennootschap met een sociaal oogmerk″ vervangen door de woorden
″sociale onderneming ″;

2° dans l’alinéa 2, remplacé par la loi du 3 juillet 1972, le mot
″statutaire″ est abrogé.

2° In het tweede lid, vervangen bij de wet van 3 juli 1972, wordt het
woord ″statutair″ opgeheven.

Art. 93. Dans l’article 123, alinéa 1er, du même Code, supprimé par
la loi du 14 avril 1965 et rétabli par la loi du 10 février 1998, les mots
″capital statutaire,″ sont remplacés par les mots ″capital ou des capitaux
propres,″.

Art. 93. In artikel 123, eerste lid, van hetzelfde wetboek, opgeheven
bij de wet van 14 april 1965 en hersteld bij wet van 10 februari 1998,
worden de woorden ″statutair kapitaal″ vervangen door de woorden
″kapitaal of het eigen vermogen″.

Art. 94. Dans l’article 159, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 94. In artikel 159, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

a) au 11°, remplacé par la loi du 12 juillet 1989 et modifié par la loi du
17 juillet 1989, les mots ″à un groupement régi par la loi du
17 juillet 1989 sur les groupements d’intérêt économique ou″ sont
abrogés ;

a) in de bepaling onder 11°, vervangen bij de wet van 12 juli 1989 en
gewijzigd bij de wet van 17 juli 1989, worden de woorden ″in een
samenwerkingsverband beheerst, door de wet van 17 juli 1989 betreffende de economische samenwerkingsverbanden of″ opgeheven;

b) au 12°, remplacé par la loi du 12 juillet 1989 et modifié par la loi du
17 juillet 1989, les mots ″du groupement d’intérêt économique ou″ sont
abrogés ;

b) in de bepaling onder 12°, vervangen bij de wet van 12 juli 1989 en
gewijzigd bij de wet van 17 juli 1989, worden de woorden ″van een
economisch samenwerkingsverband of″ opgeheven;

c) au 14°, inséré par la loi du 30 mars 1994, les mots ″sociétés civiles
ou commerciales″ sont remplacés par le mot ″sociétés″.

c) in de bepaling onder 14°, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994,
worden de woorden ″burgerlijke vennootschappen of handelsvennootschappen″ vervangen door het woord ″vennootschappen″.

Art. 95. Dans l’article 173, 1°bis, du même Code inséré par la loi du
14 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018,
les mots ″article 67 du Code des sociétés ;″ sont remplacés par les mots
″article 2:12 du Code des sociétés et des associations ;″.

Art. 95. In artikel 173, 1°bis, van hetzelfde Wetboek ingevoegd bij
wet van 14 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij wet van
15 april 2018, worden de woorden ″artikel 67 van het wetboek van
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 2:12 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 96. Dans l’article 209, alinéa 1er, 5°, du même Code, inséré par
la loi du 10 février 1998, les mots ″capital statutaire″ sont chaque fois
remplacés par les mots ″capital ou des capitaux propres″.

Art. 96. In artikel 209, eerste lid, 5°, van hetzelfde Wetboek ingevoegd bij wet van 10 februari 1998 worden de woorden ″statutair
kapitaal″ telkens vervangen door de woorden ″kapitaal of het eigen
vermogen″.

CHAPITRE 4. — Modifications du Code des droits de succession

HOOFDSTUK 4. — Wijzigingen van het Wetboek van Successierechten

Art. 97. Dans l’article 150, alinéa 2, 5°, du Code des droits de
succession, remplacé par la loi du 2 mai 2002 et modifié par la loi du
24 décembre 2002, les mots ″par des sociétés commerciales, dont
l’association ou la fondation est considérée comme propriétaireémettant en vertu de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de
titres émis par des sociétés commerciales,″ sont remplacés par les mots
″par des sociétés, dont l’association ou la fondation est considérée
comme propriétaire-émettant en vertu du Code des sociétés et des
associations ou, si la société n’est pas régie par ce code, conformément
aux dispositions du droit qui la régit,″.

Art. 97. In artikel 150, tweede lid, 5°, van het Wetboek van
Successierechten, vervangen bij de wet van 2 mei 2002 en gewijzigd bij
de wet van 24 december 2002, worden de woorden ″door handelsvennootschappen waarvan de vereniging of stichting als bezitter-emittent
wordt aangemerkt krachtens de wet van 15 juli 1998 betreffende de
certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen″
vervangen door de woorden ″door vennootschappen waarvan de
vereniging of stichting als bezitter-emittent wordt aangemerkt krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of, indien de
vennootschap niet door dat Wetboek wordt beheerst, overeenkomstig
de bepalingen van het recht dat haar beheerst″.

Art. 98. Dans l’article 161, du même Code inséré par la loi du
22 juillet 1993 et remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les 5° et 6°,
sont remplacés par ce qui suit :

Art. 98. In artikel 161, van hetzelfde Wetboek ingevoegd bij wet van
22 juli 1993 en vervangen bij de wet van 22 december 2003, worden de
bepalingen onder 5° en 6°, vervangen als volgt:

″5° les entreprises d’assurances visées à l’article 6 de la loi du
13 mars 2016 relative au statut au contrôle des entreprises d’assurance
ou réassurance qui attribuent des revenus visés à l’article 21, 9°, du
Code des impôts sur les revenus 1992 ou des dividendes exonérés de
l’impôt des sociétés sur la base de l’article 185, § 1er, alinéa 1er, du Code
des impôts sur les revenus 1992 ;

″5° de verzekeringsondernemingen bedoeld in artikel 6 van de
wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op
de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die inkomsten als
bedoeld in artikel 21, 9°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 of dividenden die van vennootschapsbelasting zijn vrijgesteld
op basis van artikel 185, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 toekennen;

6° les entreprises d’assurances visées à l’article 6 de la loi du
13 mars 2016 relative au statut au contrôle des entreprises d’assurance
ou de réassurance, qui effectuent des opérations d’assurance visées à
l’annexe II, A, 23, de la même loi.″.

6° de verzekeringsondernemingen bedoeld in artikel 6 van de wet
van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, die verzekeringsverrichtingen doen als bedoeld in het bijlage II, A, 23, van dezelfde wet.″.

Art. 99. À l’article 161bis, § 6, du même Code inséré par la loi du
22 juillet 1993, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en
dernier lieu par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes sont
apportées :

Art. 99. In artikel 161bis, § 6, van hetzelfde Wetboek ingevoegd bij
wet van 22 juli 1993, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 augustus 2016, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° les mots ″a adopté la forme d’une société coopérative agréée par le
Conseil national de la coopération,″ sont remplacés par ″a adopté la
forme d’une société coopérative agréée conformément à l’article 8:4 du
Code des sociétés et des associations,″ ;

1° de woorden ″de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve
vennootschap erkend door de Nationale Raad van de Coöperatie″
worden vervangen door ″die de vorm heeft aangenomen van een
overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen erkende coöperatieve vennootschap″;

2° les mots ″du capital social″ sont remplacés par les mots ″des
capitaux propres constitués par les apports des actionnaires″ ;

2° worden de woorden ″maatschappelijk kapitaal″ vervangen door
de woorden ″eigen vermogen gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders″;

3° les mots ″l’article 21, 6°,″ sont remplacés par les mots ″l’article 185,
§ 1er, alinéa 1er,″.

3° worden de woorden ″artikel 21, 6°,″ vervangen door de woorden
″artikel 185, § 1, eerste lid,″.
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Art. 92. In artikel 121, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Company: x

Art. 92. À l’article 121, du même Code, les modifications suivantes
sont apportées :
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1° les mots ″qui ont adopté le forme d’une société coopérative agréée
par le Conseil national de la coopération″ sont remplacés par les mots
″qui ont adopté la forme d’une société coopérative agréée conformément à l’article 8:4 du Code des sociétés et des associations″.

1° de woorden ″die de vorm van een coöperatieve vennootschap
hebben, erkend door de Nationale Raad van de Coöperatie″ worden
vervangen door de woorden ″die de vorm aannemen van een
overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen erkende coöperatieve vennootschap″.

2° les mots ″du capital social″ sont remplacés par les mots ″des
capitaux propres constitués par les apports des actionnaires″.

2° worden de woorden ″maatschappelijk kapitaal″ vervangen door
de woorden ″eigen vermogen gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders″.

Art. 101. Dans l’article 161quater, alinéa 2, du même Code, inséré par
la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l’arrêté royal du 18 novembre 1996 et par la loi du 20 janvier 1999, les mots ″visés à l’article 21, 6°,
du Code des impôts sur les revenus 1992,″ sont remplacés par les mots
″visés à l’article 161, 5°,″.

Art. 101. In artikel 161quater, tweede lid, van hetzelfde Wetboek
ingevoegd bij de wet van 22 juli 1993 en gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 18 november 1996 en bij de wet van 20 januari 1999, worden
de woorden ″bedoeld in artikel 21, 6°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992,″ vervangen door de woorden ″bedoeld in
artikel 161, 5°,″.

Art. 102. Dans l’article 161quinquies, alinéa 1er, du même Code,
inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par l’arrêté
royal du 13 juillet 2001, les mots ″les sociétés coopératives agréées par
le Conseil national de la coopération″ sont remplacés par les mots ″les
sociétés coopératives agréées conformément à l’article 8:4 du Code des
sociétés et associations″ et les mots ″visés à l’article 21, 6°, du Code des
impôts sur les revenus 1992,″ sont remplacés par les mots ″visés à
l’article 161, 5°,″.

Art. 102. In artikel 161quinquies, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 22 juli 1993 en laatstelijk gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 13 juli 2001, worden de woorden ″de coöperatieve vennootschappen erkend door de Nationale Raad van de
Coöperatie″ vervangen door de woorden ″de overeenkomstig artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkende
coöperatieve vennootschappen″ en worden de woorden ″bedoeld in
artikel 21, 6°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,″
vervangen door de woorden ″bedoeld in artikel 161, 5°,″.

CHAPITRE 5. — Modifications du Code des droits et taxes divers

HOOFDSTUK 5. — Wijzigingen van het Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 103. Dans l’article 4, du Code des droits et taxes divers, rétabli
par la loi du 19 décembre 2006, les mots ″dans le Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″dans le Code des sociétés et des associations″.

Art. 103. In artikel 4, van het Wetboek diverse rechten en taksen,
hersteld bij de wet van 19 december 2006 worden de woorden ″in het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 104. Dans l’article 1261, 8°, du même Code, abrogé par la loi du
22 juillet 1993 et rétabli par la loi du 22 octobre 2017, les mots ″à
l’article 620, § 1er, 1°, du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″à l’article 7:215, § 1er, 1°, du Code des sociétés et des associations″.

Art. 104. In artikel 1261, 8°, van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de
wet van 22 juli 1993 en hersteld bij de wet van 22 oktober 2017, worden
de woorden ″in artikel 620, § 1, 1°, van het Wetboek van de
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″in artikel 7:215, § 1, 1°,
van het Wetboek van de vennootschappen en verenigingen″.

CHAPITRE 6. — Dispositions diverses

HOOFDSTUK 6. — Diverse bepalingen

Section 1re. — Sociétés de groupements forestiers

Afdeling 1. — Bosgroeperingsvennootschappen

Art. 105. L’intitulé de la loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la
création de sociétés civiles de groupements forestiers est remplacé par
ce qui suit :

Art. 105. Het opschrift van de wet van 6 mei 1999 ter bevordering
van de oprichting van burgerlijke bosgroeperingsvennootschappen
wordt vervangen als volgt:

″Loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de sociétés de
groupements forestiers.″

″Wet van 6 mei 1999 ter bevordering van de oprichting van
bosgroeperingsvennootschappen.″

Art. 106. Dans l’article 2, de la même loi, les mots ″toute société
civile ayant adopté la forme juridique d’une société commerciale,
agréée par le ministre des Finances sur avis du ministre de la région
concernée qui a les forêts dans ses attributions, comme ayant exclusivement pour objet social et pour activité la production forestière sur des
terrains dont elle est propriétaire, ainsi que toutes les opérations
quelconques se rattachant à cet objet ou en dérivant normalement
pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil du groupement″ sont
remplacé par les mots ″toute société agréée par le ministre des Finances
sur avis du ministre de la région concernée qui a les forêts dans ses
attributions, comme ayant exclusivement pour objet la production
forestière sur des terrains dont elle est propriétaire, ainsi que toutes les
opérations quelconques se rattachant à cet objet ou en dérivant
normalement″.

Art. 106. In artikel 2, van dezelfde wet wordt worden de woorden
″elke burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen, die erkend is door de minister van
Financiën op advies van de minister van het betrokken gewest die de
bossen onder zijn bevoegdheid heeft, en die uitsluitend tot maatschappelijk doel en activiteit heeft, de bosbouw op gronden waarvan ze
eigenaar is, alsmede alle verrichtingen die met dat doel verband
houden of er normaal uit voortvloeien op voorwaarde dat ze het
burgerlijk karakter van de groepering niet wijzigen″ vervangen door de
woorden ″elke vennootschap die erkend is door de minister van
Financiën op advies van de minister van het betrokken gewest die de
bossen onder zijn bevoegdheid heeft, en die uitsluitend tot voorwerp
heeft, de bosbouw op gronden waarvan ze eigenaar is, alsmede alle
verrichtingen die met dat doel verband houden of er normaal uit
voortvloeien″.

Art. 107. Dans l’article 3, 1°, de la même loi, les mots ″capital social″
sont remplacés par le mot ″capital″.

Art. 107. In artikel 3, 1°, van dezelfde wet, worden de woorden
″maatschappelijk kapitaal″ vervangen door het woord ″kapitaal″.

Art. 108. Dans l’article 4, alinéa 4, de la même loi, les mots ″capital
social″ sont remplacés par le mot ″capital″.

Art. 108. In artikel 4, vierde lid, van dezelfde wet, worden de
woorden ″maatschappelijk kapitaal″ vervangen door het woord ″kapitaal″.

Section 2. — Régime Diamant

Afdeling 2. — Diamant Stelsel

Art. 109. À l’article 67, de la loi-programme du 10 août 2015, modifié
par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont
apportées :

Art. 109. In artikel 67, van de programmawet van 10 augustus 2015,
gewijzigd bij de wet van 18 december 2016, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° au 4°, les mots ″l’article 96, I.A., alinéa 1er, de l’arrêté royal du
30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″l’article 3:90.I.A., alinéa 1er, de l’arrêté royal du
29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations″ ;

1° in de bepaling onder 4°, worden de woorden ″artikel 96. I. A, eerste
lid van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 3:90.I.A., eerste lid, van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;
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Art. 100. In artikel 161ter, 4°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij
de wet van 22 juli 1993, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en
gewijzigd bij de wetten van 17 juni 2013 en 3 augustus 2016, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Company: x

Art. 100. À l’article 161ter, 4°, du même Code, inséré par la loi du
22 juillet 1993, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par
les lois du 17 juin 2013 et 3 août 2016, les modifications suivantes sont
apportées :
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Art. 110. Dans l’article 68, § 2, de la même loi, les mots ″l’article 11 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 110. In artikel 68, § 2, van dezelfde wet, worden de woorden
″artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″.

Section 3. — Navigation maritime

Afdeling 3. — Zeescheepvaart

Art. 111. Dans l’article 115, § 2, 3°, de la loi-programme du
2 août 2002, les mots ″une branche d’activité au sens de l’article 46, § 1er,
alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, d’une part, et
comme une branche d’activité au sens de l’article 680 du Code des
sociétés d’autre part,″ sont remplacés par les mots ″une branche
d’activité au sens de l’article 2, § 1er, 6°/2, c, du Code des impôts sur les
revenus 1992,″.

Art. 111. In artikel 115, § 2, 3°, van de programmawet van 2 augustus 2002, worden de woorden ″een bedrijfsafdeling of tak van
werkzaamheid kan beschouwd worden in de zin van artikel 46, § 1,
eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 enerzijds en anderzijds als een bedrijfstak in de zin van artikel 680 van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″een
bedrijfstak in de zin van artikel 2, § 1, 6°/2, c, van het Wetboek van
inkomstenbelastingen 1992″.

Art. 112. Dans l’article 122, § 3, de la même loi-programme, modifié
par la loi du 3 juillet 2018, les mots ″siège social″ sont remplacés par les
mots ″principal établissement ou siège de direction ou d’administration″.

Art. 112. In artikel 122, § 3, van dezelfde programmawet, gewijzigd
bij de wet van 3 juli 2018, worden de woorden ″maatschappelijke zetel″
vervangen door de woorden ″voornaamste inrichting of de zetel van
bestuur of beheer″.

Section 4. — Ports

Afdeling 4. — Havens

Art. 113. À l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 2018 fixant les
conditions du passage à l’assujettissement à l’impôt des sociétés
d’entreprises portuaires, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 113. In artikel 3, eerste lid, van de wet van 29 mei 2018 tot
bepaling van de voorwaarden van overgang bij de onderwerping aan
de vennootschapsbelasting van havenbedrijven, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° dans le 1°, les mots ″capital social″ sont remplacés par le mot
″capital″ ;

1° in de bepaling onder 1° worden de woorden ″maatschappelijk
kapitaal″ vervangen door het woord ″kapitaal″;

2° dans le 4°, les mots ″l’article 57 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés″ sont remplacés par les
mots ″l’article 3 :35 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution
du Code des sociétés et des associations″.

2° in de bepaling onder 4° worden de woorden ″artikel 57 van het
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek
van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 3:35 van
het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen″.

Section 5. — Régime de récupération des aides d’État

Afdeling 5. — Stelsel dat voorziet in de terugvordering van staatssteun

er

Art. 114. Dans l’article 100, alinéa 1 , de la loi-programme du
25 décembre 2016, les mots ″articles 5 à 11 du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″articles 1:14 à 1:20 du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 114. In artikel 100, eerste lid, van de programmawet van
25 december 2016, worden de woorden ″artikelen 5 tot 11 van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikelen 1:14 tot 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 115. Dans l’article 101, alinéa 3, de la même loi-programme, les
mots ″l’article 11 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 115. In artikel 101, derde lid, van dezelfde programmawet
worden de woorden ″artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen″
vervangen door de woorden ″artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″.

Art. 116. Dans l’article 105, de la même loi-programme, les mots
″visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d’une opération
de droit des sociétés similaire en droit étranger″ sont remplacés par les
mots ″, ou ayant fait l’objet d’une autre dissolution sans partage total de
l’avoir social″.

Art. 116. In artikel 105, van dezelfde programmawet worden de
woorden ″bedoeld in de artikelen 671 tot en met 677 van het Wetboek
van vennootschappen, of een gelijkaardige verrichting onder buitenlands vennootschapsrecht″ vervangen door de woorden ″of een
andere ontbinding zonder verdeling van het gehele maatschappelijke
vermogen″.

Section 6. — Entreprises agricoles

Afdeling 6. — Landbouwondernemingen

Art. 117. Dans la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses,
l’article 28 est abrogé.

Art. 117. In de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt het artikel 28 opgeheven.

Art. 118. L’article III.82, § 1er, alinéa 2, 2° du Code de droit
économique est remplacé par ce qui suit :

Art. 118. Artikel III.82, § 1, tweede lid, 2° van het Wetboek van
economisch recht wordt vervangen als volgt:

″2° les entreprises qui ont pour objet uniquement l’exploitation d’une
entreprise agricole ou horticole à l’exception des entreprises qui sont
soumises à l’impôt des sociétés.″

″2° ondernemingen die uitsluitend de exploitatie van een land- of
tuinbouwbedrijf tot doel hebben met uitzondering van die ondernemingen die in de vennootschapsbelasting worden belast;″.

CHAPITRE 7. — Entrée en vigueur, prise d’effet et dispositions transitoires

HOOFDSTUK 7. — Inwerkingtreding, aanvang en overgangsbepalingen

Art. 119. § 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2019, à
l’exception de l’article 35, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 et qui
est applicable aux actifs acquis ou constitués à partir du 1er janvier 2020,
et l’article 117, qui entre en vigueur le 30 avril 2019.

Art. 119. 1. Deze wet treedt in werking op 1 mei 2019, behalve
artikel 35, dat in werking treedt op 1 januari 2020 en van toepassing is
op activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020, en
artikel 117, dat in werking treedt op 30 april 2019.

L’article 2, 9°, est applicable aux opérations y définies qui sont
effectuées à partir du 1er mai 2019.

Artikel 2, 9°, is van toepassing op de aldaar gedefinieerde verrichtingen die worden uitgevoerd vanaf 1 mei 2019.
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2° in de bepaling onder 5°, worden de woorden ″artikel 96. II.A,
eerste lid van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikel 3:90.I.A., eerste lid, van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Company: x

2° au 5°, les mots ″l’article 96, II.A., alinéa 1er, de l’arrêté royal du
30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ″sont remplacés
par les mots ″l’article 3:90.I.A., alinéa 1er, de l’arrêté royal du
29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations″.
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L’article 11, 1°, est applicable aux remboursements du capital
effectués à partir du 1er mai 2019.

Artikel 11, 1°, is van toepassing op de terugbetalingen van kapitaal
uitgevoerd vanaf 1 mei 2019.

L’article 23, 2°, est applicable aux remboursements effectués à partir
du 1er mai 2019.

Artikel 23, 2°, is van toepassing op terugbetalingen verricht vanaf
1 mei 2019.

L’article 43, 4°, est aux applicable aux changements de forme
juridique réalisés à partir du 1er mai 2019 ou, dans le cas d’une société,
association ou fondation visée au § 2, à partir du jour où le Code des
sociétés et des associations lui devient applicable.

Artikel 43, 4°, is van toepassing op de wijzigingen van rechtsvorm
doorgevoerd vanaf 1 mei 2019 of, in het geval van een vennootschap,
vereniging of stichting bedoeld in § 2, vanaf de dag waarop het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen op haar van toepassing
wordt.

L’article 62, 1°, 2°, 4° et 5° est applicable aux augmentations et
réductions de capital effectuées à partir du 1er mai 2019.

Artikel 62, 1°, 2°, 4° en 5° is van toepassing op verhogingen en
verminderingen van kapitaal doorgevoerd vanaf 1 mei 2019.

§ 2. Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de
la loi du 23 mars 2019, le Code des sociétés et des associations ne
s’applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à
une disposition du Code des sociétés et des associations ou de son
arrêté d’exécution qui figure dans une disposition du Code des impôts
sur les revenus 1992, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession, du Code des droits
et taxes divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la législation
particulière relative à ces impôts ou des arrêtés pris pour leur exécution
doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation,
comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son
arrêté d’exécution ou autre législation particulière qui figurait dans
cette disposition fiscale avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

§ 2. Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II, van de wet van 23 maart 2019,
niet van toepassing is op een vennootschap, vereniging of stichting,
moet elke verwijzing naar een bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die voorkomt in een bepaling van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van Registratie-,
Hypotheek- en Griffierechten, het Wetboek van Successierechten, het
Wetboek diverse rechten en taksen en het Wetboek van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, de ter uitvoering ervan genomen
besluiten en de bijzondere wetgeving van toepassing op deze belastingen, worden gelezen, voor wat deze vennootschap, vereniging of
stichting betreft, als een verwijzing naar de bepaling van het Wetboek
van vennootschappen of andere bijzondere wetgeving die in zulke
fiscale wetgeving voorkwam voor de inwerkingtreding van deze wet.

§ 3. Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de
la loi du 23 mars 2019, une société, association ou fondation régie par
le droit belge conserve une forme légale que le Code des sociétés et des
associations ne reconnaît pas, les dispositions du Code des impôts sur
les revenus 1992, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et
de greffe, du Code des droits de succession, du Code des droits et taxes
divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la législation
particulière relative à ces impôts ou des arrêtés pris pour leur exécution
qui mentionnaient cette forme légale avant l’entrée en vigueur de la
présente loi sont réputées continuer à la mentionner comme avant
l’entrée en vigueur de la présente loi pour ce qui concerne cette société,
association ou fondation.

§ 3. Zolang, overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II van de wet van
23 maart 2019, een vennootschap, vereniging of stichting, die door het
Belgisch recht wordt beheerst, een rechtsvorm heeft die het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen niet erkent, worden de bepalingen van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, het Wetboek van Successierechten, het Wetboek diverse rechten en taksen en het Wetboek van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, de ter uitvoering ervan
genomen besluiten en de bijzondere wetgeving van toepassing op deze
belastingen, die voor de inwerkingtreding van deze wet deze rechtsvorm vermeldden, geacht deze rechtsvorm te blijven vermelden voor
wat deze vennootschap, vereniging of stichting betreft, zoals voor de
inwerkingtreding van deze wet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 17 maart 2019.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2019.

PHILIPPE

FILIP

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
A. DE CROO

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
A. DE CROO

Scellé du sceau de l’Etat :

Met ’s Lands zegel gezegeld :

Le Ministre de la Justice,

De Minister van Justitie,

K. GEENS

K. GEENS

Note

Nota

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : K54-3367.
Compte rendu intégral : 28 février 2019.

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be)
Stukken : K54-3367.
Integraal verslag: 28 februari 2019.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2019/12326]
5 MAI 2019. — Arrêté royal portant homologation et abrogation
d’homologation de normes belges élaborées par le Bureau de
Normalisation (NBN)

[C − 2019/12326]
5 MEI 2019. — Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en
opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt
door het Bureau voor Normalisatie (NBN)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l’article VIII.16, 5° ;
Vu l’arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d’exécution
des programmes de normalisation ainsi qu’à l’homologation ou
l’enregistrement des normes ;

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VIII.16, 5°;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de
uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma’s evenals de
bekrachtiging of registratie van normen;
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Artikel 10 is van toepassing op de verwerving van aandelen of
deelbewijzen gedaan vanaf 1 mei 2019.

Company: x

L’article 10 est applicable aux acquisitions d’actions ou parts
effectuées à partir du 1er mai 2019.
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Grondwettelijk Hof nr. 135/2020, 15 oktober 2020 (Jens Hermans e.a.)

Grondwettelijk Hof nr. 135/2020, 15 oktober 2020 (Jens Hermans e.a.) http://www.const-court.be (17 oktober 2020);
JT 2021, afl. 6845, 134 en http://jt.larcier.be/ (13 februari 2021), noot DE WOLF, P., VERMEIREN, I.; NJW 2020, afl.
431, 827, noot DE GEYTER, S.; TBH 2021 (samenvatting HAEX, D., DE PAUW, L.), afl. 2, 248 en http://www.rdctbh.be/ (4 juni 2021); TRVRPS 2021 (samenvatting), afl. 6, 662 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (5 oktober
2021), noot VAN BAELEN, B.; TVW 2021, afl. 1, 75
Samenvatting 1
Het Hof vernietigt:
. artikel 2:59, eerste lid, 3°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoerd bij de wet van 23
maart 2019 « tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
», onder voorbehoud van de voorwaarde vermeld in B.14;
. artikel 6:13, eerste lid, 4°, van hetzelfde Wetboek;
Het Hof verwerpt het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 23 maart 2019 « tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen » en van artikel 119 van de wet
van 17 maart 2019 « tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen », voor het overige.
Trefwoorden:
Oprichtingsakte CV Gelijkheid en niet-discriminatie inzake vennootschapsrecht
Organen van een vennootschap, algemeen
Samenvatting 2
De vijf voorwaarden verbonden aan het uitvaardigen van een intern reglement beogen een tweevoudige bescherming
: zij beschermen niet alleen de bij de vennootschap of vereniging betrokken personen (vennoten, aandeelhouders,
leden), maar ook andere personen (derden). Indien het intern reglement wordt « goedgekeurd door een besluit
genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging », zoals voor de
coöperatieve vennootschap is vereist, vloeit de beoogde bescherming van vennoten, aandeelhouders en leden op
voldoende wijze voort uit de eerste, tweede en vijfde voorwaarde. De bekendmakingsplicht, vervat in de vijfde
voorwaarde, houdt in dat de vennoten, aandeelhouders of leden per e-mail op de hoogte worden gebracht of, met
ingang van 6 mei 2020, door bekendmaking op de website van de rechtspersoon. Derden worden niet op de hoogte
gebracht, bij gebrek aan bekendmaking van het intern reglement. Zij kunnen door het intern reglement worden
geraakt wanneer het materies regelt die statutair moeten worden bepaald (derde voorwaarde), maar niet wanneer het
raakt aan de rechten van de vennoten, aandeelhouders of leden, de bevoegdheid van de organen, of de organisatie
en de werkwijze van de algemene vergadering (vierde voorwaarde). Het is derhalve niet objectief en redelijk
verantwoord dat enkel in een coöperatieve vennootschap het intern reglement mag raken aan de rechten van de
vennoten, aandeelhouders of leden, de bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de
algemene vergadering. Dat verschil in behandeling vloeit voort uit artikel 2:59, eerste lid, 3°, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Die bepaling schendt bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, onder
voorbehoud dat het intern reglement, zoals voor de coöperatieve vennootschap is vereist, wordt goedgekeurd door
een besluit genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging. De
situatie van de vennoten, aandeelhouders of leden van een coöperatieve vennootschap verschilt immers niet op
wezenlijke wijze van de situatie van de vennoten, aandeelhouders of leden van andere vennootschappen of
verenigingen. Het onderscheidend element, namelijk de coöperatieve finaliteit van de vennootschap, houdt geen
verband met de voorwaarden voor het uitvaardigen van een intern reglement. Het is evenmin redelijk verantwoord dat
in een coöperatieve vennootschap het intern reglement bepalingen mag bevatten over materies waarvoor in de regel
een statutaire bepaling is vereist. Belanghebbende derden, die niet van dat reglement op de hoogte zijn, behoeven
niet minder bescherming ten aanzien van een coöperatieve vennootschap dan ten aanzien van andere
vennootschappen en verenigingen, nu de coöperatieve finaliteit erin kan bestaan de behoeften van belanghebbende
© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
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derden te voldoen. De bekendmaking van het intern reglement op de website van de rechtspersoon doet aan die
vaststelling geen afbreuk, aangezien die bekendmaking slechts een optie is, met ingang van 6 mei 2020, en geen
verplichting. Het verschil in behandeling van belanghebbende derden vloeit evenwel niet voort uit artikel 2:59, eerste
lid, 2°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maar uit artikel 6:69, § 2, van hetzelfde Wetboek, dat
naar de bestreden bepaling verwijst maar dat zelf niet is aangevochten. De wetgever kan ervoor opteren om die
bepaling aan te passen door daarin de verwijzing naar artikel 2:59, eerste lid, 2°, te schrappen of om de
bekendmaking op de website van de coöperatieve vennootschap verplicht te maken. Artikel 2:59, eerste lid, 3°, van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden vernietigd. Als gevolg van die vernietiging mag
een intern reglement bepalingen bevatten « die raken aan de rechten van de vennoten, aandeelhouders of leden, de
bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering ». Dat kan evenwel
enkel worden toegestaan op voorwaarde dat het intern reglement, zoals voor de coöperatieve vennootschap is
vereist, wordt goedgekeurd door een besluit genomen met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.
Trefwoorden:
Oprichtingsakte CV Gelijkheid en niet-discriminatie inzake vennootschapsrecht
Organen van een vennootschap, algemeen Algemene vergadering CV, algemeen
Samenvatting 3
Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van
personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Dat
beginsel verzet zich overigens ertegen dat categorieën van personen, die zich ten aanzien van de betwiste maatregel
in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke
verantwoording bestaat. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend
met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van
evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. Het is incoherent de verplichting op te
leggen het aantal aandelen in de statuten van een coöperatieve vennootschap te vermelden, terwijl de hoedanigheid
van aandeelhouder in een coöperatieve vennootschap zonder statutenwijziging kan worden verkregen en afgestaan
of afgenomen (artikel 6:1, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek). De gelijke behandeling van oprichters van
coöperatieve en besloten vennootschappen is bijgevolg zonder redelijke verantwoording. Artikel 6:13, eerste lid, 4°,
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden vernietigd.
Trefwoorden:
Oprichtingsakte CV Gelijkheid en niet-discriminatie inzake vennootschapsrecht
Aard en kwalificatie (CV), algemeen
Samenvatting 4
Een commanditaire vennootschap onderscheidt zich van de andere vennootschappen doordat zij wordt aangegaan
door één of meer vennoten die onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. Het is bijgevolg objectief en redelijk verantwoord dat besloten vennootschappen, coöperatieve
vennootschappen, naamloze vennootschappen en Europese (coöperatieve) vennootschappen hun statuten enkel bij
authentieke akte kunnen wijzigen, terwijl commanditaire vennootschappen, (internationale) vzw's en stichtingen hun
statuten bij onderhandse akte kunnen wijzigen.
Trefwoorden:
Aard en kwalificatie (CV), algemeen
Samenvatting 5
Wanneer de wetgever zich beperkt tot legistieke of taalkundige wijzigingen van wettelijke bepalingen of een
coördinatie van bestaande bepalingen doorvoert, zonder de betekenis van een begrip of zonder de overige inhoud
van de bepalingen te wijzigen, gaat geen nieuwe termijn lopen om bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot
vernietiging in te stellen.
Trefwoorden:
Termijn (beroep tot vernietiging, Grondwettelijk Hof), algemeen
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Volledige tekst
«In zake: het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 23 maart 2019 « tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen » en van artikel 119 van de wet van 17 maart
2019 « tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen », ingesteld door Jens Hermans en anderen.»
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, de rechters J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P.
Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache en T. Detienne, en, overeenkomstig artikel 60bis
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter A. Alen, bijgestaan door de
griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter A. Alen,
wijst na beraad het volgende arrest:

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging
Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 september 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie
is ingekomen op 27 september 2019, is beroep tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de wet van 23 maart 2019
« tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen »
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019) en van artikel 119 van de wet van 17 maart 2019 « tot
aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2019) door Jens Hermans, de gcv « GHZ »,
de bvba « Gewaegd » en Tom Waegemans.
Memories en memories van wederantwoord zijn ingediend door:
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, Bart Van
Coile, Vincent Delvaux, Mathias Roef en Christophe Remon, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M.
Lebbe, advocaat bij het Hof van Cassatie, en Mr. M. Van de Looverbosch, advocaat bij de balie van
Antwerpen;
de vzw « Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat », Pierre Nicaise, Damien Hisette, Tim Carnewal en
Eric De Bie, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. R. Aydogdu, advocaat bij de balie te Luik;
de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Vanpraet en Mr. R. Veranneman, advocaten bij
de balie van West-Vlaanderen.
De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend.
Bij beschikking van 2 juli 2020 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Moerman te hebben
gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij
binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te
worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 15 juli 2020 en de
zaak in beraad zal worden genomen.
Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 15 juli 2020 in beraad genomen.
De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. In rechte
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-ATen aanzien van het belang
A.1. De eerste verzoekende partij, Jens Hermans, is betrokken bij verscheidene vennootschappen en verenigingen,
als lid, bestuurder, aandeelhouder of vennoot. Hij voert aan dat de verplichtingen die uit de bestreden bepalingen
voortvloeien hem een financieel nadeel bezorgen.
De tweede verzoekende partij, de gcv « GHZ », was bij het indienen van het beroep een gewone commanditaire
vennootschap, vertegenwoordigd door Jens Hermans. Zij ondergaat hetzelfde nadeel. Bovendien zal zij een
bijkomend financieel nadeel ondervinden bij een eventuele verandering van vennootschapsvorm.
De derde verzoekende partij, de bvba « Gewaegd », is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoerd bij de bestreden wet, wordt verplicht tot een
omzetting naar een besloten vennootschap. Zij beroept zich eveneens op een financieel nadeel.
De vierde verzoekende partij, Tom Waegemans, is aandeelhouder en zaakvoerder van de derde verzoekende partij.
Hij ondervindt bijgevolg hetzelfde nadeel als de derde verzoekende partij. Bovendien zouden de bestreden
bepalingen zijn risico op hoofdelijke aansprakelijkheid doen toenemen.
A.2. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die samen
met twee bedrijfsrevisoren en twee accountants tussenkomen in de procedure, betwisten het belang van de
verzoekende partijen. Zij voeren onder meer aan dat de verzoekende partijen hun betrokkenheid bij de
vennootschappen en verenigingen niet bewijzen en dat de aangevoerde veranderingen van vennootschapsvorm
louter hypothetisch zijn dan wel zonder formaliteiten plaatsvinden.
A.3. De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende partijen niet. Ook de vzw « Koninklijke Federatie van het
Belgisch Notariaat », die samen met vier notarissen tussenkomt in de procedure, betwist het belang van de
verzoekende partijen niet.
A.4. Niemand betwist het belang van de tussenkomende partijen. De vermelde beroepsorganisaties beogen enkel
bepaalde middelen van de verzoekende partijen te weerleggen.

Ten aanzien van het eerste middel (aansprakelijkheid van de commanditaire vennoten)
A.5. Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door artikel 4:25 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Volgens de verzoekende partijen maakt het verbod voor
commanditaire vennoten om daden van bestuur te verrichten in commanditaire vennootschappen, een ongeoorloofd
onderscheid tussen een niet-vennoot als zaakvoerder en een commanditaire vennoot als zaakvoerder. De eerste kan
enkel voor bestuursfouten aansprakelijk worden gesteld, terwijl de tweede voor alle verbintenissen van de
vennootschap aansprakelijk kan worden gesteld.
Daarnaast voeren de verzoekende partijen aan dat een commanditaire vennootschap niet de naam van de
commanditaire vennoot mag dragen, op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot. De
vennootschap mag daarentegen wel eender welke andere naam dragen, zelfs die van een niet-vennoot of een
zaakvoerder die geen gecommanditeerde vennoot is.
Tot slot wijzen de verzoekende partijen op de situatie van een aandeelhouder van een rechtspersoon, die een
commanditaire vennoot is in een commanditaire vennootschap. De aandeelhouder kan via de rechtspersoon daden
van beheer stellen in de hoedanigheid van een commanditaire vennoot. Hij kan dit doen zonder het risico op de
vermelde aansprakelijkheid, terwijl de commanditaire vennoot dit zelf niet kan.
A.6. De Ministerraad wijst er allereerst op dat de bestreden bepaling een vroegere bepaling overneemt, zonder
inhoudelijke wijziging. Ten gronde is hij van oordeel dat het verbod voor de commanditaire vennoot om daden van
bestuur te verrichten en de sanctie hierop, voortkomen uit de specifieke aard van de commanditaire vennootschap.
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Indien zowel de commanditaire vennoot als de gecommanditeerde vennoot daden van bestuur zouden mogen
stellen, is er geen reden meer tot onderscheid tussen de twee en wordt afbreuk gedaan aan de wezenskenmerken
van de commanditaire vennootschap.
Wat betreft het verschil in aansprakelijkheid tussen een externe zaakvoerder die daden van bestuur uitvoert en een
commanditaire vennoot die hetzelfde doet, wijst de Ministerraad op het feit dat de externe zaakvoerder optreedt als
lasthebber. Er is aldus een pertinent criterium voor het gemaakte onderscheid, namelijk het al dan niet commanditair
vennoot zijn. Bovendien is er ook een wettig doel voorhanden, namelijk het versterken van het vertrouwen tussen de
vennoten en het naleven van de vennootschapsovereenkomst.
Wat de naam van de vennootschap betreft, is het volgens de Ministerraad onwaarschijnlijk dat de naam van de
commanditaire vennoot zou worden gebruikt om de vennootschap te benoemen aangezien de commanditaire
vennoot geen daden van bestuur mag stellen. Derden kunnen rechtmatig erop vertrouwen dat de naam van de
vennootschap de naam van de gecommanditeerde vennoot is. Bovendien houdt de regel slechts een zeer kleine
beperking in en is hij bijgevolg proportioneel.

Ten aanzien van het tweede middel (overgangsregeling van de roerende voorheffing
voor dividenden)
A.7. Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door artikel 119 van de wet van 17 maart 2019 « tot aanpassing
van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen », van de
artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. Volgens de verzoekende partijen heeft de overgangsregeling, vervat in de
bestreden bepaling, tot gevolg dat een onverantwoord onderscheid ontstaat tussen vennootschappen waarvan de
dividenden nog onder de oude regeling van de roerende voorheffing vallen en vennootschappen waarvan de
dividenden onder de nieuwe regeling van de roerende voorheffing vallen. Vennootschappen die historisch gezien
geen minimumkapitaal hadden, moeten nu toch aan een minimumkapitaal voldoen om gebruik te kunnen maken van
de oude regeling, terwijl andere (intussen kapitaalloze) vennootschappen zoals de besloten vennootschap en de
coöperatieve vennootschap aan de nieuwe regeling kunnen voldoen.
A.8. De Ministerraad is van mening dat de verzoekende partijen de bestreden bepaling verkeerd interpreteren. Het is
immers niet zo dat aandelen die het gevolg zijn van een kapitaalinbreng vóór 1 mei 2019 in een commanditaire
vennootschap met een minimumkapitaal van minder dan 18 550 euro op 30 april 2019, alsnog de oude regeling
zouden kunnen genieten wanneer de vennootschap na 1 mei 2019 een kapitaalverhoging tot 18 550 euro zou
doorvoeren.
Volgens de Ministerraad moet het bestreden artikel aldus worden geïnterpreteerd dat de oude regeling van
toepassing blijft op kapitaalverhogingen en verminderingen daterend van vóór 1 mei 2019, ongeacht of de vroegere
minimumkapitaaldrempel van 18 550 euro is bereikt. Bijgevolg is het verschil in behandeling het gevolg van de
opeenvolging van wetten in de tijd. Indien de regeling van toepassing zou zijn op historisch kapitaal van
vennootschappen die op 30 april 2019 niet voldeden aan de geldende kapitaalvereisten, zou afbreuk worden gedaan
aan het doel van de wetgever om de neutraliteit op fiscaal vlak te waarborgen.
A.9. De verzoekende partijen stellen vast dat verschillende interpretaties mogelijk zijn van de overgangsregeling. Zij
verwijzen nog naar een derde interpretatie door de minister van Financiën en verzoeken het Hof om de correcte
interpretatie te bepalen, alvorens zich uit te spreken over de grond van de zaak.
A.10. De bevoegde minister antwoordde op een parlementaire vraag dat « om de filosofie van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen te respecteren, […] er dan ook voor gekozen [is] om dit artikel 269, § 2,
derde lid, WIB 92, op te heffen. Deze opheffing is van toepassing op kapitaalverhogingen en -verminderingen
doorgevoerd vanaf 1 mei 2019. Van zodra dus een nu nog geviseerde vennootschap haar kapitaal ten vroegste op
1 mei 2019 heeft verhoogd of verminderd, zal de kapitaalvereiste niet meer op haar van toepassing zijn en zullen
haar dividenduitkeringen, indien voldaan aan de overige voorwaarden in dat artikel 269, § 2, WIB 92, in
aanmerking komen voor de verlaagde roerende voorheffing » (Vr. en Antw., Kamer, 2018-2019, 4 april 2019, QRVA
54-184, p. 173). Volgens de Ministerraad bevestigt dat antwoord de interpretatie vermeld in A.8.

Ten aanzien van het derde middel (intern reglement)
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A.11. Het derde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 2:59, eerste lid, 2° en 3°, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Volgens de verzoekende partijen
geniet de coöperatieve vennootschap een veel flexibelere regeling voor het invoeren van een intern reglement dan
andere rechtspersonen, terwijl er geen redelijke verantwoording is voor dat onderscheid.
De coöperatieve vennootschap geniet een flexibelere regeling aangezien zij bepalingen die normaliter in de statuten
moeten worden geregeld, toch kan opnemen in een intern reglement mits de algemene vergadering daartoe met
dezelfde aanwezigheids-en meerderheidsvereisten als bij een statutenwijziging beslist. Volgens de verzoekende
partijen is de aard van de coöperatieve vennootschap geen mogelijke rechtvaardigingsgrond aangezien artikel 6:1
van het vermelde Wetboek geen onderscheiden criteria aanlevert voor het gemaakte onderscheid ten aanzien van
andere vennootschapsvormen zoals de besloten vennootschap.
A.12. De Ministerraad is van oordeel dat de bestreden bepaling het gelijkheidsbeginsel niet schendt. De algemene
regel van artikel 2:59, eerste lid, 2° en 3°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen strekt in
hoofdzaak ertoe derden te beschermen en de transparantie te waarborgen. Het intern reglement wordt immers
slechts bekendgemaakt aan de aandeelhouders, vennoten of leden, terwijl een statutenwijziging in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. De verzoekende partijen gaan er verkeerdelijk van uit dat de bestreden
bepaling enkel tot doel heeft de aandeelhouders te beschermen.
Volgens de Ministerraad kan de coöperatieve vennootschap vanwege haar specifieke aard niet met de besloten
vennootschap worden vergeleken. Hij verwijst naar de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet die de aard
van de coöperatieve vennootschap toelicht en naar de beginselen van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA)
waarin het coöperatief gedachtengoed wordt samengevat. De ICA-beginselen zijn de volgende: vrijwillig en open
lidmaatschap; democratische controle door de leden; economische participatie door de leden; autonomie en
onafhankelijkheid; onderwijs, vorming en informatieverstrekking; samenwerking tussen coöperaties; aandacht voor de
gemeenschap.
Gelet op de specifieke aard en activiteiten van de coöperatieve vennootschap, vormen die activiteiten naar het
oordeel van de Ministerraad een minder groot risico voor derden dan de activiteiten van andere
vennootschapsvormen aangezien deze laatste er louter op gericht zijn winst te maken. Het doel van een coöperatieve
vennootschap daarentegen is het voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders en niet het maken van winst.
De Ministerraad haalt ten slotte aan dat een coöperatieve vennootschap vaak bijzonder veel aandeelhouders telt. Dit
leidt ertoe dat praktische afspraken tussen aandeelhouders of complexe, gedetailleerde systemen van
vertegenwoordiging die worden gehanteerd, moeilijk te vatten zijn in enkele statutaire regels. In voorkomend geval
zou niet de regel, maar de uitzondering moeten worden vernietigd.
A.13. De vzw « Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » voert aan dat de verplichting om de bepalingen van
artikel 2:59, eerste lid, 2° en 3°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de statuten op te nemen
een dubbele doelstelling dient. Allereerst waarborgt die verplichting de bescherming van de aandeelhouders, door de
aanwezigheids-en meerderheidsvereisten maar ook door de tussenkomst van de notaris die de rechtszekerheid
waarborgt door elke partij volledig in te lichten over de gevolgen die voortvloeien uit de statutenwijziging en door elke
partij op onpartijdige wijze raad te geven. Daarnaast worden zowel de aandeelhouders als derden beschermd door
de transparantie die voortvloeit uit de bekendmaking van de statuten en statutenwijzigingen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.

Ten aanzien van het vierde middel (verplichte tussenkomst van de bedrijfsrevisor bij
inbreng in natura na oprichting)
A.14. Het vierde middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 5:121, § 2, 5:133, § 1, 5:139, 6:110, § 1, en
6:112 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Volgens
de verzoekende partijen zijn die bepalingen discriminerend doordat bij een inbreng in natura in een besloten
vennootschap en in een coöperatieve vennootschap geen afstand kan worden gedaan van de verslaggeving door het
bestuursorgaan en de tussenkomst van een bedrijfsrevisor indien er eenparigheid heerst onder de aandeelhouders,
terwijl dat bij een inbreng in geld wel mogelijk is.
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De verzoekende partijen verwijzen allereerst naar de kritiek van de Raad van State op het wetsontwerp met
betrekking tot de verslaggeving. Zij wijzen voorts op het bestaan van twee mogelijke vluchtwegen voor de
aangehaalde verplichting, namelijk de fusie door overname en de quasi-inbreng. Zij zijn van mening dat een fusie
door overname in essentie een verkapte inbreng in natura is, waarbij een integrale vennootschap wordt ingebracht.
Een quasi-inbreng kan via een klassieke koop-verkoop worden gerealiseerd. Vervolgens kan een inbreng in geld
zonder volstorting ten belope van de openstaande schuld van de verkoop worden gerealiseerd. De volstorting
gebeurt daarna door schuldenvereffening. Bijgevolg is geen verslaggeving vereist bij eenparigheid van de
aandeelhouders.
A.15. De Ministerraad werpt allereerst de exceptie van niet-vergelijkbaarheid op. Hij is van mening dat de
verzoekende partijen in hun verzoekschrift de verschillende verslaggevingsverplichtingen door elkaar halen. Hierdoor
is het middel onduidelijk. Bovendien zijn de uitgifte van aandelen, de inbreng in natura en de fusie door overname
duidelijk van elkaar te onderscheiden rechtsfiguren die elk een eigen systematiek en finaliteit kennen.
Wat betreft de vergelijking tussen de verslaggevingsverplichting over een waardering van inbreng in natura en het
ontbreken van die verplichting bij inbreng in geld is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partijen uitgaan
van een verkeerde lezing van de bestreden bepalingen. Het onderscheid berust op een objectief criterium, namelijk
de aard van de inbreng, dat pertinent is in het licht van de doelstelling om het risico op een verkeerde waardering van
de inbreng te vermijden. Bovendien is de verslaggeving niet enkel ingevoerd ter bescherming van de aandeelhouders
maar ook ter bescherming van derden.
Wat betreft de vergelijking tussen de fusie door overname en de verslaggeving bij inbreng in natura, is de
Ministerraad van mening dat de fusie door overname geen vluchtweg inhoudt om aan de verslaggevingsverplichting
van de inbreng in natura te ontsnappen. In de hypothese dat er geen eenparigheid heerst onder alle vennoten of
aandeelhouders, is een verslag door een commissaris, bedrijfsrevisor of accountant over het fusievoorstel verplicht.
Hierdoor moet geen verslag over de inbreng in natura worden opgesteld (artikel 12:26, § 2, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen). In de hypothese dat er wel eenparigheid heerst onder alle vennoten of
aandeelhouders moet de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant geen verslag opstellen over het fusievoorstel.
Hierdoor kan men echter niet de vrijstelling genieten bedoeld in voormeld artikel 12:26, § 2, waardoor de
commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant toch een verslag over de inbreng conform artikel 5:133, 6:110 of
7:197 van hetzelfde Wetboek moet opstellen.
Wat betreft de vergelijking tussen de verslaggeving bij de quasi-inbreng en de verslaggeving bij de inbreng in natura
wijst de Ministerraad ten slotte op het feit dat een quasi-inbreng geen inbreng in natura betreft maar een koop-verkoop
waarbij in essentie sprake is van een inbreng in geld. Zoals eerder reeds werd aangegeven, is er bij een inbreng in
geld geen nood aan een verslaggevingsverplichting.
A.16. Volgens het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten is
het onduidelijk welke categorieën van personen met elkaar worden vergeleken. Het gaat hier immers uitsluitend om
regels die de wetgever nuttig achtte en die op geen enkele wijze verschillende behandelingen tussen vergelijkbare
categorieën van personen creëren.
Wat betreft de ongelijke behandeling van de inbreng in natura in vergelijking met de inbreng in geld zijn de
tussenkomende partijen van mening dat dit geen categorieën van personen zijn die door de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet worden beschermd. Het betreffen slechts twee regels die gelijk van toepassing zijn op de besloten
vennootschap. Wat betreft de ongelijke behandeling van de inbreng in natura in vergelijking met de fusie door
overname treden zij het standpunt van de Minsterraad bij.

Ten aanzien van het vijfde middel (verplichte tussenkomst van de bedrijfsrevisor bij
inbreng in natura bij oprichting)
A.17. Het vijfde middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 5:7, § 1, en 6:8, § 1, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De bestreden bepalingen betreffen
de verplichting tot verslaggeving bij een inbreng in natura ter gelegenheid van de oprichting van een vennootschap.
Zij hebben volgens de verzoekende partijen een soortgelijke draagwijdte als de bestreden bepalingen inzake de
verplichting tot verslaggeving bij een inbreng in natura na de oprichting. Bijgevolg verwijzen zij naar de uiteenzetting
van het vierde middel.
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A.18. De Ministerraad, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten verwijzen eveneens naar hun standpunt ten aanzien van het vierde middel.

Ten aanzien van het zesde middel (verplichte tussenkomst van de bedrijfsrevisor bij
herstructurering van verenigingen en stichtingen)
A.19. Het zesde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 13:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De aandeelhouders van een vennootschap kunnen in
geval van een fusie door overname eenparig afstand doen van de verslaggeving door de bestuursorganen en de
commissaris of bedrijfsrevisor, terwijl de leden of bestuurders van een vzw of stichting dit bij een ontbinding zonder
vereffening niet kunnen. De verzoekende partijen voeren aan dat de fusie door overname en de ontbinding zonder
vereffening een soortgelijk effect hebben bovenop het feit dat de betrokken rechtspersonen en respectievelijk de
aandeelhouders, bestuurders of leden zich in een soortgelijke situatie bevinden.
A.20. De Ministerraad voert aan dat een ontbinding zonder vereffening, waarbij een vzw of stichting haar hele
vermogen inbrengt in een andere rechtspersoon, en een fusie door overname van een vennootschap geen
vergelijkbare categorieën zijn. Een non-profitorganisatie streeft immers een belangeloos doel na in het kader van één
of meer welbepaalde activiteiten en mag geen vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, leden,
bestuurders of enige andere persoon dan voor het in de statuten bepaalde doel. Een vennootschap daarentegen is
gericht op het uitkeren of bezorgen van vermogensvoordeel aan haar vennoten. In ieder geval berust het verschil in
behandeling op een objectief criterium, namelijk de aard van de rechtspersoon, en is het redelijk verantwoord in het
licht van de nagestreefde doelstellingen die eigen zijn aan de herstructurering van vennootschappen en nonprofitorganisaties.
A.21. De vzw « Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » is van mening dat er geen verschil in behandeling
is aangezien zowel bij de ontbinding zonder vereffening als bij de fusie door overname een verslag moet worden
opgesteld. Bovendien kunnen leden of bestuurders van een vzw of stichting niet worden vergeleken met
aandeelhouders van een vennootschap door het fundamentele onderscheid in het rechtspersonen-en
vennootschapsrecht, vooral voor wat betreft het doel van de rechtspersonen. De tussenkomende partij merkt op dat
het verslag de bestuurders en leden van betrokken rechtspersonen toelaat met kennis van zaken te handelen en de
schuldeisers van de rechtspersonen toelaat met kennis van zaken al dan niet een zekerheid te eisen ter bescherming
van hun vordering conform artikel 13:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ten aanzien van het zevende middel (vermelding aantal aandelen in de statuten van de
besloten vennootschap)
A.22. Het zevende middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 5:12, 5:102, 5:120, 5:126, 5:127, 5:130,
5:137, 5:148, 5:154, § 3, en 5:155, § 5, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de artikelen 10,
11 en 172 van de Grondwet. Volgens de verzoekende partijen zijn de bestreden bepalingen discriminerend doordat
zij voor elke wijziging van het aantal aandelen in de besloten vennootschap een (onmiddellijke) statutenwijziging
vereisen en doordat bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen in een authentieke akte moeten
worden vastgelegd. De formaliteiten zouden geen toegevoegde waarde hebben, maar wel kosten met zich
meebrengen. Bovendien is de wet inconsistent, doordat de zwaarste formaliteiten gelden op het moment dat de
aandeelhouders zelf kunnen tussenkomen, en de lichtste wanneer de aandeelhouders niet betrokken zijn. Zij wijzen
ook op de kritiek van de Raad van State in zijn advies op de aanpassing van de statuten bij het uittreden van de
aandeelhouders uit een besloten vennootschap. Voor de coöperatieve vennootschap gelden aanzienlijk minder
strenge verslaggevingsplichten. Zo dient bijvoorbeeld de inbreng in natura niet te gebeuren met een authentieke akte.
A.23. De Ministerraad werpt op dat het middel onduidelijk en vaag is opgesteld zodat het niet duidelijk is van welke
bepalingen of delen van bepalingen de verzoekende partijen de vernietiging vragen. Bovendien bevat het
aangevoerde middel louter beleidskritiek zodat het ook om die reden onontvankelijk is.
De besloten vennootschap en de coöperatieve vennootschap zouden niet vergelijkbaar zijn. Voorts wijst de
Ministerraad op de ratio legis van de invoering van de verplichting om het aantal aandelen van de besloten
vennootschap op te nemen in de statuten. Zij werd ingevoerd naar aanleiding van de afschaffing van het
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minimumkapitaal voor de genoemde vennootschappen en was niet gericht op de bescherming van derden maar van
aandeelhouders of andere effectenhouders. De afwijkende regeling bij de coöperatieve vennootschap wordt
verantwoord door het feit dat de veranderlijkheid van het aandeelhoudersbestand deel uitmaakt van het wezen van
de coöperatieve vennootschap. Het verschil in behandeling gaat volgens de Ministerraad dan ook niet verder dan
nodig.
Wat betreft de vergelijking tussen de uitgifte van aandelen en die van inschrijvingsrechten en converteerbare
obligaties is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partijen vanuit een verkeerde rechtsopvatting
vertrekken. Het verschil in behandeling is onbestaande aangezien de uitgifte van nieuwe aandelen een
statutenwijziging vereist. Nieuwe aandelen dienen hierbij sensu lato te worden geïnterpreteerd en omvatten bijgevolg
ook converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
A.24. De vzw « Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » sluit zich aan bij de standpunten van de
Ministerraad.

Ten aanzien van het achtste middel (vermelding van het aantal aandelen in de statuten
van de coöperatieve vennootschap)
A.25. Het achtste middel is afgeleid uit de schending, door artikel 6:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Volgens de verzoekende partijen is het niet redelijk
verantwoord dat voor een coöperatieve vennootschap geen statutenwijziging vereist is bij de uitgifte van nieuwe
aandelen of bij het uittreden of uitsluiten van een aandeelhouder, terwijl de bestreden bepaling niettemin verplicht om
het aantal aandelen op te nemen in de statuten.
A.26. Voor de Ministerraad is het niet duidelijk welk verschil in behandeling in het middel wordt aangeklaagd.
Bijgevolg betreft het uitsluitend een opportuniteitskritiek en is het middel onontvankelijk, minstens ongegrond. De vzw
« Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » deelt dat standpunt.

Ten aanzien van het negende middel (verplichte tussenkomst van de bedrijfsrevisor of
externe accountant bij ontbinding van vennootschappen)
A.27. Het negende middel is afgeleid uit de schending, door artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Bij een voorstel tot vrijwillige ontbinding van bepaalde
vennootschappen dient een bedrijfsrevisor of externe accountant een verslag op te maken, terwijl dezelfde vereiste in
de regel niet geldt bij de vrijwillige ontbinding van een vereniging of stichting. De verzoekende partijen zijn van
mening dat indien het uitgangspunt van de wetgever voor dat onderscheid de bescherming van derden is, het
onderscheid tussen de non-profitorganisaties en de vennootschappen onbegrijpelijk is. Er is immers altijd een risico
dat de vereffening deficitair is, gezien de onmogelijkheid (behoudens enkele specifieke uitzonderingen) om schulden
op de leden of aandeelhouders te verhalen. Indien de wetgever het correct informeren van de aandeelhouders of
leden als uitgangspunt neemt, is het onbegrijpelijk dat er geen afstand kan worden gedaan van de opstelling van de
staat van activa en passiva door eenparigheid van de aandeelhouders. Dat geldt inzonderheid voor vennootschappen
waarvan de enige vennoot tevens zaakvoerder is en er dus bezwaarlijk sprake kan zijn van een gebrek aan
informatie bij het nemen van een besluit tot ontbinding.
A.28. De Ministerraad betwist de vergelijkbaarheid van non-profitorganisaties en vennootschappen. Bovendien bevat
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen procedure voor de vrijwillige ontbinding van een stichting.
Volgens dat Wetboek kan zij enkel gerechtelijk worden ontbonden. Voorts meent de Ministerraad dat het verschil in
behandeling berust op een objectief criterium, namelijk de aard van de entiteit die overgaat tot ontbinding. Het
voornaamste onderscheid tussen een vereniging en een vennootschap schuilt in de finaliteit van de vennootschap om
de vennoten een vermogensvoordeel te verschaffen. Dat is niet het geval bij de vzw. Derden behoeven een ruimere
bescherming tegen het optreden van vennootschappen, hetgeen de strengere procedure voor de ontbinding van een
vennootschap verantwoordt. Daarnaast speelt de vereffenaar een belangrijke rol bij de ontbinding. Zijn taak is immers
het betalen van de schulden van de rechtspersoon, het te gelde maken van de activa indien nodig en het uitkeren van
het mogelijke overschot aan de aandeelhouders. Bovendien kan hij aansprakelijk zijn voor fouten bij de vereffening.
Hij heeft dus belang bij een correcte staat van activa en passiva. De Ministerraad wijst hier opnieuw op het verschil
tussen verenigingen en vennootschappen: bij vennootschappen staat de vereffenaar vaak onder druk om de
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aandeelhouders te bevoordelen ten koste van de schuldeisers.
A.29. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten sluiten
zich aan bij de standpunten van de Ministerraad.

Ten aanzien van het tiende middel (statutenwijziging bij authentieke akte)
A.30. Het tiende middel is afgeleid uit de schending, door artikel 2:5, § 4, eerste en tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. Wat betreft de noodzaak van
een authentieke akte voor een statutenwijziging maakt de bestreden bepaling een onderscheid tussen, enerzijds, de
besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap, de naamloze vennootschap en de Europese (coöperatieve)
vennootschap en, anderzijds, de commanditaire vennootschap, de (internationale) vzw en de stichting.
Het enige verschil tussen vennootschappen en verenigingen is nog het uitkeringsverbod. Bovendien genieten beide
rechtspersonen de beperkte aansprakelijkheid van hun aandeelhouders of leden. De bescherming van derden biedt
dus volgens de verzoekende partijen geen verantwoording voor het aangevoerde verschil in behandeling. Zij merken
ook op dat de commanditaire vennootschap haar statuten volledig onderhands kan wijzigen. Voor de vzw en de
stichting is slechts voor een beperkt aantal statutaire bepalingen een authentieke akte vereist. De wet is bijgevolg
inconsistent. Bovendien heeft de wetgever geen enkel onderscheid aangebracht tussen de statutaire bepalingen
zodat zelfs de meest banale wijziging via een authentieke akte dient te verlopen. Anderzijds kunnen vele ingrijpende
beslissingen zonder statutenwijziging plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het uitsluiten van een aandeelhouder. De wet
is bijgevolg niet proportioneel in het licht van het nagestreefde doel.
De verzoekende partijen voeren ten slotte aan dat ook het fiscaal gelijkheidsbeginsel is geschonden doordat een
authentieke akte onderworpen wordt aan registratierechten, een bijkomend registratierecht voor eventuele bijlagen en
het recht op geschriften.
A.31. De Ministerraad betwist allereerst de vergelijkbaarheid van vennootschappen en verenigingen. Ten gronde
meent hij dat een redelijke verantwoording bestaat voor het onderscheid, namelijk het bestaan van het
uitkeringsverbod. In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, is de beperkte aansprakelijkheid ten
aanzien van de schulden van rechtspersonen niet het enige relevante criterium dat het gebruik van een authentieke
akte verantwoordt. Bij de commanditaire vennootschap worden derden beschermd door een onbeperkte
aansprakelijkheid van sommige vennoten.
A.32. De vzw « Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » voert aan dat de notaris de rechtszekerheid van de
statuten en statutenwijzigingen waarborgt door de partijen altijd volledig in te lichten over de rechten, verplichtingen
en lasten die voorvloeien uit de statutenwijziging en door aan alle partijen op onpartijdige wijze raad te geven. De
tussenkomst van de notaris maakt bijgevolg een controlemechanisme uit, zowel ten behoeve van de aandeelhouders
als ten behoeve van derden door middel van de publicatie van de statuten.

Ten aanzien van het elfde middel (formaliteiten bij omzetting van vennootschappen)
A.33. Het elfde middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 14:3 tot 14:7 en 14:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Volgens de verzoekende partijen is
de controle van het nettoactief bij omzetting van vennootschappen weinig relevant en is de controle door een
bedrijfsrevisor of een externe accountant van de staat van activa en passiva overbodig voor een omzetting in een
kapitaalloze vennootschap.
A.34. Naar het oordeel van de Ministerraad beperken de verzoekende partijen zich tot het uiten van beleidskritiek. Zij
preciseren niet op welke wijze de verplichting om documenten mee te delen het gelijkheidsbeginsel zou schenden.
Ten gronde betoogt de Ministerraad dat de staat van activa en passiva enerzijds als doel heeft de aandeelhouders in
staat te stellen om een beredeneerde keuze te maken ten aanzien van de omzetting van de vennootschap in een
andere vennootschapsvorm en anderzijds derden zoals schuldeisers te beschermen. Hij geeft evenwel aan dat de
regel vervat in artikel 14:3, tweede lid, en artikel 14:4, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen betreffende de vergelijking van het nettoactief en het eigen vermogen een overbodige regel is. Bij de
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Kamer van volksvertegenwoordigers is op het moment van indiening van de memorie een wetsvoorstel hangende dat
beoogt die regel te schrappen.
A.35. De vzw « Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » sluit zich aan bij het standpunt van de Ministerraad
dat de verzoekende partijen noch een discriminerend onderscheid, noch vergelijkbare categorieën van personen
hanteren in het aangevoerde middel. Bijgevolg bevat het aangevoerde middel louter opportuniteitskritiek. Bovendien
verzekert de tussenkomst van een bedrijfsrevisor, commissaris of externe accountant de betrouwbaarheid van de
staat van activa en passiva wat zowel in het belang is van de aandeelhouders en vennoten als van derden.

-BB.1. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoerd bij de wet van 23 maart 2019, beoogt het
rechtspersonenrecht te moderniseren (Parl. St., Kamer, 2017-2018, DOC 54-3119/001, p. 3). Het vervangt niet alleen
het Wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999, maar ook de wet van 27 juni 1921 «
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen »
en de wet van 31 maart 1898 « op de beroepsverenigingen ».
Het nieuwe Wetboek maakt onder meer komaf met het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen,
beperkt het aantal vennootschapsvormen en voorziet in een deels gemeenschappelijke regeling voor
vennootschappen en verenigingen. Het aantal vennootschapsvormen wordt gereduceerd tot vier basisvormen: de
maatschap, de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de naamloze vennootschap.
De wezenlijke hervorming van het rechtspersonenrecht neemt niet weg dat tal van bepalingen geheel of gedeeltelijk
zijn overgenomen uit het oude Wetboek van vennootschappen.
De wet van 23 maart 2019 is op 1 mei 2019 in werking getreden.
B.2. Het beroep strekt tot de vernietiging van een aantal specifieke bepalingen, verspreid over het gehele Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, alsook van artikel 119 van de wet van 17 maart 2019 « tot aanpassing van
bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ».
B.3. De verzoekende partijen zijn zelf een vennootschap of zijn betrokken bij verscheidene vennootschappen en
verenigingen, als lid, bestuurder, aandeelhouder of vennoot.
Enkele tussenkomende partijen betwisten het belang van de verzoekende partijen, zonder evenwel in detail te treden
omtrent het belang bij de vernietiging van elk van de bestreden bepalingen.
Gelet op het uiteenlopende onderwerp van de bestreden bepalingen, zal bij het onderzoek van de middelen in
voorkomend geval het gebrek aan belang bij de vernietiging van een specifieke bepaling worden vastgesteld. Het
onderzoek van de exceptie van onontvankelijkheid valt met andere woorden samen met dat van de grond van de
zaak.
B.4. De grieven van de verzoekende partijen hebben betrekking op:
de aansprakelijkheid van commanditaire vennoten (eerste middel);
de overgangsregeling van de roerende voorheffing voor dividenden (tweede middel);
het intern reglement (derde middel);
de verplichte tussenkomst van de bedrijfsrevisor voor bepaalde verrichtingen (vierde, vijfde, zesde en
negende middel);
de vermelding van het aantal aandelen in de statuten (zevende en achtste middel);
de statutenwijziging bij authentieke akte (tiende middel);
de formaliteiten bij omzetting van vennootschappen (elfde middel).
Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten komen, samen
met twee bedrijfsrevisoren en twee accountants, tussen in de procedure om het vierde, vijfde, zesde, negende en
elfde middel te weerleggen.
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De vzw « Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat » komt, samen met vier notarissen, tussen in de procedure
om het derde, zevende, achtste en tiende middel te weerleggen.

Ten aanzien van de aansprakelijkheid van commanditaire vennoten
B.5. In het eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 4:25 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat het de commanditaire vennoot op
tweevoudige wijze zou discrimineren wat zijn aansprakelijkheid betreft, ten eerste door het verbod om daden van
bestuur te verrichten en ten tweede door het verbod op het gebruik van zijn naam in de benaming van de
vennootschap.
B.6.1. De maatschap, één van de vier basisvormen van de vennootschap, is een commanditaire vennootschap
wanneer zij wordt aangegaan door één of meer vennoten die « onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk » zijn voor de
verbintenissen van de vennootschap, de gecommanditeerde vennoten genoemd, en nog één of meer vennoten die
zich beperken tot inbreng in geld of in natura en die niet deelnemen aan het beheer, de commanditaire vennoten
genoemd (artikel 4:22, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
B.6.2. Artikel 4:25 van het vermelde Wetboek bepaalt:
« § 1. Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens
een volmacht.
Adviezen en raadgevingen, daden van controle evenals machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor
handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen, zijn evenwel geen daden van bestuur als bedoeld in
het eerste lid.
§ 2. Een commanditaire vennoot is ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verbintenissen van de vennootschap, waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van de
verbodsbepaling van paragraaf 1.
Hij is ten aanzien van derden net als de gecommanditeerde vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verbintenissen van de vennootschap indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de zaken van de
vennootschap waar te nemen of indien zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt ».
B.6.3. Om te voldoen aan de vereisten van artikel 3, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Grondwettelijk Hof moet een beroep tot vernietiging worden ingesteld binnen een termijn van zes maanden na de
bekendmaking van de bestreden norm.
Wanneer een wetgever in nieuwe wetgeving een oude bepaling overneemt en zich op die wijze de inhoud ervan toeeigent, kan tegen de overgenomen bepaling een beroep worden ingesteld binnen zes maanden na de bekendmaking
ervan.
Wanneer de wetgever zich evenwel beperkt tot een louter legistieke of taalkundige ingreep of tot een coördinatie van
bestaande bepalingen, wordt hij niet geacht opnieuw te legifereren en zijn de grieven ratione temporis onontvankelijk
in zoverre zij in werkelijkheid tegen de voorheen reeds bestaande bepalingen zijn gericht.
B.6.4. De bestreden bepaling neemt artikel 207, §§ 1 en 2, van het oude Wetboek van vennootschappen over, dat
bepaalde:
« § 1. Een stille vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een
volmacht.
Adviezen en raadgevingen, daden van controle, alsmede machtigingen aan zaakvoerders gegeven
voor handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen, verbinden de stille vennoot niet.
§ 2. Een stille vennoot is ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van
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de vennootschap, waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van de verbodsbepaling van § 1.
Hij is ook voor verbintenissen waaraan hij niet heeft meegewerkt, hoofdelijk aansprakelijk jegens
derden, indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de zaken van de vennootschap waar te nemen
of indien zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt ».
B.6.5. De wetgever heeft in artikel 4:25 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen enkel een
taalkundige wijziging in de Nederlandse tekst doorgevoerd ten opzichte van het oude Wetboek van
vennootschappen, door het begrip « stille vennoot » te vervangen door « commanditaire vennoot », zonder de
betekenis van dat begrip of zonder voor het overige de inhoud van de bepaling te wijzigen.
B.7. Het eerste middel, dat in werkelijkheid tegen de voorheen reeds bestaande bepaling is gericht, is niet
ontvankelijk.

Ten aanzien van de overgangsregeling van de roerende voorheffing voor dividenden
B.8. In het tweede middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 119 van de wet van 17 maart 2019 « tot
aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen » de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt doordat de overgangsregeling, vervat in de
bestreden bepaling, bepaalde vennootschappen zou discrimineren. Meer bepaald zouden vennootschappen zonder
minimumkapitaal nog steeds aan de vereiste van een minimumkapitaal moeten voldoen om gebruik te kunnen maken
van de oude regeling, terwijl andere (intussen kapitaalloze) vennootschappen zoals de besloten vennootschap en de
coöperatieve vennootschap onder de nieuwe regeling vallen.
B.9. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Artikel 172
van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat beginsel in fiscale zaken.
B.10.1. Artikel 119 van de wet van 17 maart 2019 bepaalt dat artikel 62, 1°, 2°, 4° en 5°, van dezelfde wet van
toepassing is op verhogingen en verminderingen van kapitaal doorgevoerd vanaf 1 mei 2019.
B.10.2. Artikel 62 van de wet van 17 maart 2019 wijzigt de regeling van de roerende voorheffing voor
dividenden, de zogenaamde VVPRbis-regeling (verlaagde voorheffing - précompte réduit), zoals bij de programmawet
van 28 juni 2013 ingevoegd in artikel 269, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
De VVPRbis-regeling voorziet in een verlaagd tarief van de roerende voorheffing. Zij laat kleine vennootschappen
vanaf 1 juli 2013 toe onder bepaalde voorwaarden dividenden uit te keren tegen een tarief van 15 of 20 % in plaats
van het gewone tarief van 30 %.
B.10.3. De grief van de verzoekende partijen is gericht tegen artikel 62, 2°, van de wet van 17 maart 2019, dat het
derde lid van het voormelde artikel 269, § 2, van het WIB 1992 heeft opgeheven. Dat derde lid bepaalde:
« De vennootschappen zonder minimaal maatschappelijk kapitaal worden uitgesloten van het voordeel
van de maatregel, tenzij na de inbreng van het nieuw kapitaal het maatschappelijk kapitaal van die
vennootschap minstens gelijk is aan het minimaal maatschappelijk kapitaal van een BVBA, als
bedoeld in artikel 214, § 1, van het Wetboek van vennootschappen ».
De grief is dus gericht tegen de opheffing van de uitsluiting van de bedoelde vennootschappen, voor verhogingen en
verminderingen van kapitaal doorgevoerd vanaf 1 mei 2019.
B.10.4. In het oude Wetboek van vennootschappen was geen minimumkapitaal vereist voor de gewone
commanditaire vennootschap, de vennootschap onder firma en de coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid. Die vennootschappen konden evenwel slechts de VVPRbis-regeling genieten indien zij
over een minimumkapitaal van 18 550 euro beschikten (het minimumkapitaal van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid).
In het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is, behalve voor de naamloze vennootschap, niet
langer een minimumkapitaal vereist. De bestreden opheffingsbepaling beoogt aldus de VVPRbis-regeling aan te
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passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Parl. St., Kamer, 2017-2018, DOC 54-3367/001, pp.
35-36).
B.10.5. De grief, zoals door de verzoekers geformuleerd, gaat ervan uit dat vennootschappen zonder
minimumkapitaal ook na 30 april 2019 nog gebruik kunnen maken van de oude regeling, voor zover zij aan de
vereiste van een minimumkapitaal voldoen, met andere woorden voor dividenden uitgekeerd vóór 1 mei 2019, op een
ogenblik dat de vennootschap nog niet aan de vereiste van een minimumkapitaal voldeed.
De bestreden bepaling vermeldt evenwel ondubbelzinnig dat de nieuwe regeling van toepassing is op alle
verhogingen en verminderingen van kapitaal doorgevoerd vanaf 1 mei 2019. Voor die verhogingen en
verminderingen geldt het opgeheven derde lid dus niet meer en kan het dus geen gevolgen sorteren, ook niet ten
aanzien van dividenden uitgekeerd vóór 1 mei 2019.
B.11. Het tweede middel, dat uitgaat van een verkeerde lezing van de bestreden bepaling, is niet gegrond.

Ten aanzien van het intern reglement
B.12. In het derde middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 2:59, eerste lid, 2° en 3°, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat het strikte
voorwaarden oplegt voor het uitvaardigen van een intern reglement, terwijl enkel voor de coöperatieve vennootschap
een flexibelere regeling geldt.
B.13.1. Artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt:
« Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen mits statutaire machtiging. Dergelijk
intern reglement kan geen bepalingen bevatten:
1° die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
2° over materies waarvoor dit wetboek een statutaire bepaling vereist;
3° die raken aan de rechten van de vennoten, aandeelhouders of leden, de bevoegdheid van de
organen, of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de vennoten, aandeelhouders of leden
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste
goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten
aanpassen en openbaarmaken ».
Aan de eerste zin van het tweede lid heeft de wetgever met ingang van 6 mei 2020 toegevoegd « of ter beschikking
gesteld op de website van de rechtspersoon » (artikel 60 van de wet van 28 april 2020 « tot omzetting van richtlijn
(EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat
het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen
inzake vennootschappen en verenigingen »).
B.13.2. Het oude Wetboek van vennootschappen bevatte geen bepalingen in verband met het intern reglement. Een
intern of huishoudelijk reglement, dat in beginsel niet openbaar is, verschilt van een statutenwijziging, die openbaar
wordt gemaakt.
Om de rechtszekerheid te vrijwaren, gelden strikte voorwaarden voor het uitvaardigen van een intern reglement: (1)
een statutaire machtiging aan het bestuursorgaan, (2) geen strijdigheid met dwingende wetsbepalingen en statuten,
(3) enkel voor materies die geen statutaire bepaling vereisen, (4) niet raken aan de rechten van de vennoten,
aandeelhouders of leden, de bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de algemene
vergadering, (5) bekendmaking overeenkomstig het tweede lid van de bepaling.
B.13.3. De derde en de vierde voorwaarde gelden niet voor de coöperatieve vennootschap. Artikel 6:69, § 2, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt voor die vennootschapsvorm:
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« De statuten of, mits de statuten dat bepalen, een intern reglement, goedgekeurd door een besluit
genomen met naleving van de aanwezigheids-en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging,
kunnen bijkomende en aanvullende bepalingen bevatten over de rechten van de aandeelhouders en
de werking van de vennootschap, met inbegrip van de materies bedoeld in artikel 2:59, 2° en 3° ».
B.13.4. De vijf voorwaarden verbonden aan het uitvaardigen van een intern reglement beogen een tweevoudige
bescherming: zij beschermen niet alleen de bij de vennootschap of vereniging betrokken personen (vennoten,
aandeelhouders, leden), maar ook andere personen (derden).
Indien het intern reglement wordt « goedgekeurd door een besluit genomen met naleving van de aanwezigheids-en
meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging », zoals voor de coöperatieve vennootschap is vereist, vloeit de
beoogde bescherming van vennoten, aandeelhouders en leden op voldoende wijze voort uit de eerste, tweede en
vijfde voorwaarde. De bekendmakingsplicht, vervat in de vijfde voorwaarde, houdt in dat de vennoten,
aandeelhouders of leden per e-mail op de hoogte worden gebracht of, met ingang van 6 mei 2020, door
bekendmaking op de website van de rechtspersoon.
Derden worden niet op de hoogte gebracht, bij gebrek aan bekendmaking van het intern reglement. Zij kunnen door
het intern reglement worden geraakt wanneer het materies regelt die statutair moeten worden bepaald (derde
voorwaarde), maar niet wanneer het raakt aan de rechten van de vennoten, aandeelhouders of leden, de
bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering (vierde voorwaarde).
B.13.5. Het is derhalve niet objectief en redelijk verantwoord dat enkel in een coöperatieve vennootschap het intern
reglement mag raken aan de rechten van de vennoten, aandeelhouders of leden, de bevoegdheid van de organen, of
de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering. Dat verschil in behandeling vloeit voort uit artikel 2:59,
eerste lid, 3°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Die bepaling schendt bijgevolg de artikelen 10
en 11 van de Grondwet, onder voorbehoud dat het intern reglement, zoals voor de coöperatieve vennootschap is
vereist, wordt goedgekeurd door een besluit genomen met naleving van de aanwezigheids-en meerderheidsvereisten
voor een statutenwijziging. De situatie van de vennoten, aandeelhouders of leden van een coöperatieve
vennootschap verschilt immers niet op wezenlijke wijze van de situatie van de vennoten, aandeelhouders of leden
van andere vennootschappen of verenigingen. Het onderscheidend element, namelijk de coöperatieve finaliteit van
de vennootschap, houdt geen verband met de voorwaarden voor het uitvaardigen van een intern reglement.
Het is evenmin redelijk verantwoord dat in een coöperatieve vennootschap het intern reglement bepalingen mag
bevatten over materies waarvoor in de regel een statutaire bepaling is vereist. Belanghebbende derden, die niet van
dat reglement op de hoogte zijn, behoeven niet minder bescherming ten aanzien van een coöperatieve vennootschap
dan ten aanzien van andere vennootschappen en verenigingen, nu de coöperatieve finaliteit erin kan bestaan de
behoeften van belanghebbende derden te voldoen. De bekendmaking van het intern reglement op de website van de
rechtspersoon doet aan die vaststelling geen afbreuk, aangezien die bekendmaking slechts een optie is, met ingang
van 6 mei 2020, en geen verplichting. Het verschil in behandeling van belanghebbende derden vloeit evenwel niet
voort uit artikel 2:59, eerste lid, 2°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maar uit artikel 6:69, § 2,
van hetzelfde Wetboek, dat naar de bestreden bepaling verwijst maar dat zelf niet is aangevochten. De wetgever kan
ervoor opteren om die bepaling aan te passen door daarin de verwijzing naar artikel 2:59, eerste lid, 2°, te schrappen
of om de bekendmaking op de website van de coöperatieve vennootschap verplicht te maken.
B.14. Het derde middel is gedeeltelijk gegrond.
Artikel 2:59, eerste lid, 3°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden vernietigd. Als
gevolg van die vernietiging mag een intern reglement bepalingen bevatten « die raken aan de rechten van de
vennoten, aandeelhouders of leden, de bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de
algemene vergadering ». Dat kan evenwel enkel worden toegestaan op voorwaarde dat het intern reglement, zoals
voor de coöperatieve vennootschap is vereist, wordt goedgekeurd door een besluit genomen met naleving van de
aanwezigheids-en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

Ten aanzien van de verplichte tussenkomst van de bedrijfsrevisor voor bepaalde
verrichtingen
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B.15. In het vierde middel voeren de verzoekende partijen aan dat de artikelen 5:121, § 2, 5:133, § 1, 5:139, 6:110, §
1, en 6:112 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schenden doordat bij een inbreng in natura in een besloten vennootschap en in een coöperatieve vennootschap geen
afstand kan worden gedaan van de verslaggeving door het bestuursorgaan en de tussenkomst van een
bedrijfsrevisor indien er eenparigheid heerst onder de aandeelhouders, terwijl dat bij een inbreng in geld wel mogelijk
is.
In het vijfde middel bestrijden de verzoekende partijen de artikelen 5:7, § 1, en 6:8 van hetzelfde Wetboek doordat zij
in dezelfde verplichte verslaggeving voorzien, maar dan bij de oprichting van een vennootschap in plaats van bij een
latere inbreng.
B.16.1. Het kapitaal van de vennootschap wordt gevormd door de inbreng van de oprichters, vennoten of
aandeelhouders. Die kan gebeuren door middel van geld of in natura. In dat laatste geval worden de
vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld een onroerend goed, een handelszaak of een nijverheid, naar
economische maatstaven gewaardeerd, met tussenkomst van een bedrijfsrevisor.
B.16.2. De eerste bepaling, bestreden bij het vijfde middel, en de eerste drie bepalingen, bestreden bij het vierde
middel, betreffen de besloten vennootschap.
Artikel 5:7, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreft de inbreng in natura bij de oprichting
van een vennootschap. Het bepaalt:
« Ingeval van een inbreng in natura zetten de oprichters in een bijzonder verslag uiteen waarom de
inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in
natura en geeft daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. De oprichters delen dit verslag in ontwerp mee aan
een bedrijfsrevisor die zij aanwijzen.
De bedrijfsrevisor maakt een verslag op waarin hij de door de oprichters gegeven beschrijving van
elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes
onderzoekt. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke
werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
In hun verslag zetten de oprichters in voorkomend geval uiteen waarom zij afwijken van de conclusie
van het verslag van de revisor.
Dat verslag wordt, samen met het verslag van de revisor, neergelegd en bekendgemaakt
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° ».
Artikel 5:121 van hetzelfde Wetboek regelt de verslaggeving bij de uitgifte van aandelen. Paragraaf 1 voorziet in een
principiële verplichting voor het bestuursorgaan om een verslag op te stellen omtrent de uitgifte van nieuwe aandelen
(eerste lid) en, in vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, een controleverslag van de commissaris
(tweede lid). Paragraaf 2 bepaalt:
« Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen ».
Artikel 5:133, § 1, van hetzelfde Wetboek bepaalt:
« Ingeval van inbreng in natura zet het bestuursorgaan in het in artikel 5:121, § 1, eerste lid, bedoelde
verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een
beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan
welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit
verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het
bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor.
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De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het
bestuursorgaan, onderzoekt in het in artikel 5:121, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door het
bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de
daartoe aangewende waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze
methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt
vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
In het in het eerste lid bedoelde verslag, waarbij het in het tweede lid bedoelde verslag wordt gevoegd,
geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste
verslag afwijkt.
De hierboven bedoelde verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen
2:8 en 2:14, 4°. Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen
overeenkomstig artikel 5:84.
Wanneer de in het eerste lid bedoelde beschrijving en verantwoording door het bestuursorgaan, of van
de in het tweede lid bedoelde waardering en verklaring van de commissaris of van de bedrijfsrevisor
ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig. Indien de inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen plaatsvindt, is het besluit van het bestuursorgaan nietig wanneer het verslag van het
bestuursorgaan of van het verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor over de inbreng in natura
ontbreekt ».
Artikel 5:139 van hetzelfde Wetboek bepaalt:
« Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de leden van het bestuursorgaan jegens de
belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse
gevolg is hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven door artikel
5:133, hetzij van de kennelijke overwaardering van inbrengen in natura ».
B.16.3. De tweede bepaling, bestreden bij het vijfde middel, en de overige twee bepalingen, bestreden bij het vierde
middel, betreffen de coöperatieve vennootschap. Zij bevatten een nagenoeg gelijkluidende regeling als voor de
besloten vennootschap.
Artikel 6:8, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt:
« Ingeval van een inbreng in natura zetten de oprichters in een bijzonder verslag uiteen waarom de
inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in
natura en geeft daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. De oprichters delen dit verslag in ontwerp mee aan
een bedrijfsrevisor die zij aanwijzen.
De bedrijfsrevisor maakt een verslag op waarin hij de door de oprichters gegeven beschrijving van
elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes
onderzoekt. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke
werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
In hun verslag zetten de oprichters in voorkomend geval uiteen waarom zij afwijken van de conclusies
van het verslag van de revisor.
Dat verslag wordt, samen met het verslag van de revisor, neergelegd en bekendgemaakt
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° ».
Artikel 6:110, § 1, van hetzelfde Wetboek bepaalt:
« Ingeval van inbreng in natura zet het bestuursorgaan in het in artikel 6:108, § 2, bedoelde verslag
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uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving
van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke
vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit verslag in
ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan
aangestelde bedrijfsrevisor.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het
bestuursorgaan, onderzoekt in het in artikel 6:108, § 2, bedoelde verslag de door het bestuursorgaan
gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe
aangewende waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe de
toegepaste methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte
wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
In het in het eerste lid bedoelde verslag, waarbij het in het tweede lid bedoelde verslag wordt gevoegd,
geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste
verslag afwijkt.
De hierboven bedoelde verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen
2:8 en 2:14, 4°. Zij worden in de agenda vermeld van de eerstvolgende algemene vergadering of,
indien de statuten bepalen dat de bevoegdheid tot uitgifte van nieuwe aandelen bij de algemene
vergadering ligt, in de agenda van de algemene vergadering die over de uitgifte besluit. Een kopie
ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 6:70, § 2.
Wanneer de in het eerste lid bedoelde beschrijving en verantwoording door het bestuursorgaan, of van
de in het tweede lid bedoelde waardering en verklaring van de commissaris of van de bedrijfsrevisor
ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig. Indien de inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen plaatsvindt, is het besluit van het bestuursorgaan nietig wanneer het verslag van het
bestuursorgaan of het verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor over de inbreng in natura
ontbreekt ».
Artikel 6:112 van hetzelfde Wetboek bepaalt:
« Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de leden van het bestuursorgaan jegens de
belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse
gevolg is hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven door artikel
6:110, hetzij van de kennelijke overwaardering van inbrengen in natura ».
B.16.4. De verzoekende partijen betwisten in essentie de vereiste van de verslaggeving door het bestuursorgaan en
de tussenkomst van een bedrijfsrevisor bij een inbreng in natura in een besloten vennootschap en in een
coöperatieve vennootschap.
Zij zijn van oordeel dat de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, afstand moeten kunnen doen van die
vereiste, zoals dat mogelijk is bij de uitgifte van aandelen tot vergoeding van een inbreng in geld (voormeld artikel
5:121, § 2). Indien alle aandeelhouders akkoord gaan, zou het zinloos zijn om tot een formele waardering van de
inbreng over te gaan.
Ter staving van hun grief verwijzen de verzoekende partijen naar het advies van de afdeling wetgeving van de Raad
van State bij het voorontwerp van wet dat tot de bestreden bepalingen heeft geleid:
« 1. Net zoals in het huidige Wetboek van vennootschappen, wordt de controle op de inbrengen in
natura in het voorontwerp toevertrouwd aan een bedrijfsrevisor. De verplichting om de waardering
voor te leggen aan een beoefenaar van een cijferberoep, valt niet te begrijpen binnen een dispositief
waarin de waardering van de inbrengen niet langer belangrijk is voor de derden. De inbreng draagt
immers niet langer meer bij aan de totstandkoming van een kapitaal bedoeld als waarborg voor
derden.
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Een soortgelijke opmerking geldt voor het ontworpen artikel 5:112, § 1, tweede lid, dat betrekking heeft
op de uitgifte van nieuwe aandelen als tegenprestatie voor een inbreng in natura, te meer daar in dit
geval (in tegenstelling tot de inbrengen die verricht worden bij de oprichting van de vennootschap) de
waarde van de inbrengen zelfs niet dienstig is om het toereikend eigen vermogen bedoeld in het
ontworpen artikel 5:3 te bepalen.
[…]
3. Ook de verplichting om de inbrengen in natura door een bedrijfsrevisor te laten waarderen, zonder
dat de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen kunnen beslissen om af te zien van die
waardering, is een probleem. In de nieuwe opvatting van de BV die de stellers van het voorontwerp
voorstaan, bestaat er immers niet langer een kapitaal bedoeld als waarborg voor derden. Alleen de
aandeelhouders zijn dus betrokken bij de waardering van de inbrengen in natura » (Parl. St., Kamer,
2017-2018, DOC 54-3119/002, pp. 57-58).
B.16.5. De memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet dat tot de bestreden bepaling heeft geleid,
weerspreekt de kritiek van de Raad van State. In de eerste plaats benadrukt zij het belang van het vermogen van de
vennootschap voor haar schuldeisers:
« In de ontworpen bepalingen worden het kapitaalbegrip en het geheel van de daaraan vastgeknoopte
regelen in de BV afgeschaft. De bescherming van de schuldeisers en van de aandeelhouders die van
de bestaande regels inzake kapitaalvorming – en bescherming uitgaat, wordt voortaan op een andere
manier verzekerd.
De inbrengen van de aandeelhouders worden, eens volgestort, niet langer aan een bijzonder regime
onderworpen maar maken, onder meer samen met de reserves en de overgedragen winsten, zonder
meer deel uit van het eigen vermogen van de BV. Dit laatste vormt, net zoals dit thans ook reeds het
geval is, het werkelijke beschermingskussen voor de schuldeisers.
[…]
De afschaffing van het kapitaal neemt niet weg dat het voor de aandeelhouders, in het bijzonder
de minderheidsaandeelhouders, belangrijk blijft dat de vermogensbestanddelen die worden
ingebracht en het vermogen van de vennootschap uitmaken, correct worden gewaardeerd. De
controle van deze waardering is ook nuttig om het toereikend aanvangsvermogen als bedoeld in
artikel 5:3 te bepalen. Deze controle ondersteunt tenslotte het getrouw beeld van de jaarrekening.
Anders dan de Raad van State aanbeveelt, wordt de bestaande regeling inzake inbrengcontrole
daarom behouden, zonder mogelijkheid voor de oprichters om hieraan te verzaken » (Parl. St., Kamer,
2017-2018, DOC 54-3119/001, pp. 128-130).
De memorie van toelichting volgt dezelfde logica voor de latere inbrengen in natura (ibid., p. 175) en dezelfde
redenering gaat op voor de coöperatieve vennootschap.
B.16.6. In sociaaleconomische aangelegenheden beschikt de wetgever over een ruime appreciatiebevoegdheid.
Anders dan de verzoekende partijen betogen, beogen de bestreden bepalingen niet enkel de bescherming van de
aandeelhouders - in welk geval de verplichte verslaggeving bij eenparigheid van stemmen der aandeelhouders zou
kunnen vervallen - maar ook van andere belanghebbenden. Teneinde het handelsverkeer vlot te laten verlopen,
moeten met name de schuldeisers van de vennootschap de waarde van het vermogen van de vennootschap, zoals
dat ook in de jaarrekening tot uiting komt, correct kunnen inschatten. Aangezien het risico van een verkeerde
inschatting zich enkel kan voordoen bij een inbreng in natura en niet bij een inbreng in geld, is het daaruit
voortvloeiende verschil in behandeling niet zonder redelijke verantwoording.
De mogelijkheid om de verplichte verslaggeving te omzeilen, die volgens de verzoekende partijen met name zou
bestaan middels een fusie door overname (artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen),
kan geen afbreuk doen aan de redelijke verantwoording van de maatregel. Zelfs indien de mogelijkheid van omzeiling
bestaat, wat de Ministerraad betwist, heeft zij niet tot gevolg dat de verplichte verslaggeving niet langer pertinent is of
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onevenredige gevolgen heeft.
B.16.7. Het vierde en het vijfde middel zijn niet gegrond.
B.17. In het zesde middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 13:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat de aandeelhouders van
een vennootschap in geval van een fusie door overname eenparig afstand kunnen doen van de verslaggeving door
de bestuursorganen en de commissaris of bedrijfsrevisor, terwijl de leden of bestuurders van een vzw of stichting dit
bij een ontbinding zonder vereffening niet kunnen.
B.18.1. De Ministerraad betwist de vergelijkbaarheid van de aangevoerde categorieën, omdat een vzw en een
stichting andere kenmerken hebben dan een vennootschap.
Verschil en niet-vergelijkbaarheid mogen niet met elkaar worden verward. De verschillende kenmerken van een
vereniging en een vennootschap kunnen weliswaar een criterium uitmaken bij de beoordeling van het redelijke en
evenredige karakter van een verschil in behandeling van de bij die rechtspersonen betrokken personen, maar zij
kunnen niet volstaan om te besluiten tot de niet-vergelijkbaarheid van die personen, anders zou de toetsing aan het
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie van elke inhoud worden ontdaan.
B.18.2. Een vennootschap wordt opgericht bij een rechtshandeling door één of meer personen, vennoten genaamd,
die een inbreng doen. Zij heeft een vermogen en stelt zich de uitoefening van één of meer welbepaalde activiteiten tot
voorwerp. Een van haar doelen is aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te
keren of te bezorgen (artikel 1:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. Zij streeft een
belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag
rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de
bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaalde belangeloze doel (artikel 1:2 van
hetzelfde Wetboek).
Een stichting is een rechtspersoon zonder leden, opgericht bij rechtshandeling door één of meer personen, stichters
genaamd. Haar vermogen wordt bestemd om een belangeloos doel na te streven in het kader van één of meer
welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel
uitkeren of bezorgen aan de stichters, de bestuurders of enig andere persoon, behalve voor het in de statuten
bepaalde belangeloze doel (artikel 1:3 van hetzelfde Wetboek).
B.18.3. Fusie door overname is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen,
zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op een andere vennootschap
overgaat tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschap aan de vennoten of aandeelhouders van de
ontbonden vennootschap of vennootschappen (artikel 12:2 van hetzelfde Wetboek).
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen allereerst een fusievoorstel op (artikel 12:24 van
hetzelfde Wetboek). Een belangrijk onderdeel van dat voorstel is de ruilverhouding van de aandelen.
Vervolgens stelt het bestuursorgaan van elke vennootschap, een omstandig schriftelijk verslag op « waarin het de
stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen uiteenzet en waarin het tevens, vanuit een juridisch en
economisch oogpunt, de wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar
gevolgen, de methoden waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan
deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel
hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding toelicht en verantwoordt » (artikel 12:25, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek).
In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan
aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, ten slotte een schriftelijk verslag over het fusievoorstel op. De
commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant moet inzonderheid verklaren of de
ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is (artikel 12:26, § 1, eerste en tweede lid, van
hetzelfde Wetboek).
© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 16/11/2021

rn300125544 20/27

M&D Seminars

105

Het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan en het controleverslag van de commissaris, bedrijfsrevisor
of externe accountant zijn evenwel niet vereist indien alle betrokken vennoten of aandeelhouders daarmee
instemmen (artikel 12:25, tweede lid, en artikel 12:26, § 1, zesde lid, van hetzelfde Wetboek).
B.18.4. Verenigingen en stichtingen kunnen beslissen zich te ontbinden zonder vereffening teneinde hun gehele
vermogen in te brengen in één of meer rechtspersonen die hun belangeloos doel verderzetten (artikel 13:1 van
hetzelfde Wetboek). Bij gebrek aan aandeelhouders bestaat er geen ruilverhouding van de aandelen.
Artikel 13:3 van hetzelfde Wetboek bepaalt de procedure voor de ontbinding zonder vereffening:
« § 1. De bestuursorganen van de rechtspersonen die partij zijn bij de verrichting stellen gezamenlijk
een verrichtingsvoorstel op.
Het verrichtingsvoorstel omschrijft de redenen voor die verrichting en alle nadere regels ervan,
alsmede indien het vermogen van de ontbonden rechtspersoon in meerdere verkrijgende
rechtspersonen wordt ingebracht, de wijze waarop het wordt verdeeld.
Bij dat voorstel wordt een staat van activa en passiva van de te ontbinden rechtspersoon gevoegd, die
niet meer dan drie maanden vóór de datum waarop de bevoegde organen van de betrokken
rechtspersonen moeten besluiten is afgesloten en, indien de verkrijgende rechtspersoon een VZW,
een IVZW of een stichting vormt, een staat van activa en passiva ervan, die niet meer dan drie
maanden vóór de datum waarop de bevoegde organen van de betrokken rechtspersonen moeten
besluiten is afgesloten.
§ 2. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen
bedrijfsrevisor of externe accountant, stelt een verslag op over het verrichtingsvoorstel en de staat van
activa en passiva die erbij wordt gevoegd.
Indien geen enkele van de bij de verrichting betrokken rechtspersonen een commissaris heeft, kan in
onderling overleg tussen hen een bedrijfsrevisor of externe accountant worden aangewezen.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen
bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en
vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de betrokken
rechtspersoon.
§ 3. Het verrichtingsvoorstel, de staat van activa en passiva van de partijen en het verslag van de
commissaris of van de bedrijfsrevisor of de externe accountant over die staten worden aan de leden
van de betrokken verenigingen of aan de leden van de organen van de andere rechtspersonen die
moeten beraadslagen over de verrichting bezorgd samen met de agenda van die organen ».
De bepaling werd gewijzigd bij artikel 210 van de in B.13.1 vermelde wet van 28 april 2020. Die wijziging opgenomen in de hierboven weergegeven versie - heeft geen invloed op het aangevoerde middel.
B.18.5. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de procedure van een fusie door overname van vennootschappen de
aandeelhouders aanbelangt, terwijl de procedure van een ontbinding zonder vereffening van verenigingen en
stichtingen de gehele samenleving aanbelangt, omdat eenieder aandeel houdt in het belangeloze doel dat de
vereniging of stichting nastreeft. Een (internationale) vzw of stichting is immers uit haar aard zelf niet gericht op het
verrijken van haar leden, maar op het verwezenlijken van een maatschappelijk doel.
Het is bijgevolg objectief en redelijk verantwoord dat niet kan worden afgezien van het onafhankelijk verslag over het
verrichtingsvoorstel en de staat van activa en passiva bij de ontbinding zonder vereffening van een vereniging of
stichting, terwijl de aandeelhouders van fuserende vennootschappen met eenparigheid van stemmen kunnen afzien
van het toelichtend bestuurdersverslag en het onafhankelijk controleverslag. Het onafhankelijk verslag over het
verrichtingsvoorstel en de staat van activa en passiva waarborgen dat het vermogen van de ontbonden vereniging of
stichting integraal bestemd blijft voor een belangeloos doel bij de overnemende rechtspersoon.
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B.18.6. Het zesde middel is niet gegrond.
B.19. In het negende middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat bij een voorstel tot
vrijwillige ontbinding van bepaalde vennootschappen een bedrijfsrevisor of externe accountant een verslag dient op te
maken, terwijl dezelfde vereiste in de regel niet geldt bij de vrijwillige ontbinding van een vereniging of stichting.
B.20.1. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet niet in de mogelijkheid tot vrijwillige ontbinding
van een stichting, die enkel gerechtelijk kan worden ontbonden. De vergelijking slaat dus enkel op vennootschappen
en verenigingen.
B.20.2. Artikel 2:71 regelt de vrijwillige ontbinding van een aantal vennootschappen:
« § 1. Het besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van een besloten vennootschap, een
coöperatieve vennootschap, een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of een
Europese coöperatieve vennootschap, dat op elk ogenblik kan worden genomen, vereist een
statutenwijziging.
§ 2. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de
agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.
Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór
de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten.
Voornoemde staat wordt, behoudens met redenen gemotiveerde afwijking, opgesteld conform de
waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen
bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en
vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de
vennootschap.
§ 3. Een kopie van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen en staat van activa en passiva wordt aan de
vennoten ter beschikking gesteld overeenkomstig de artikelen 5:84, 6:70, § 2, of 7:132, al naargelang
het een besloten vennootschap, een coöperatieve vennootschap of een naamloze vennootschap
betreft.
§ 4. Wanneer de in dit artikel bedoelde verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene
vergadering nietig.
§ 5. De vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap zijn aan de bepalingen van de
paragrafen 2 tot 4 onderworpen indien zij gebruik wensen te maken van de in artikel 2:80 bedoelde
procedure.
§ 6. Vooraleer de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte op te stellen,
moet de notaris het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap waarbij hij optreedt, krachtens paragraaf 2 is gehouden.
In de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris, de bedrijfsrevisor
of de externe accountant overeenkomstig paragraaf 2 heeft opgemaakt ».
De bepaling werd gewijzigd bij artikel 62 van de in B.13.1 vermelde wet van 28 april 2020. Die wijziging - opgenomen
in de hierboven weergegeven versie - heeft geen invloed op het aangevoerde middel.
B.20.3. Een vzw kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen
onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp of van het belangeloze doel van de vereniging.
Een internationale vzw kan op elk ogenblik worden ontbonden overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de
statuten (artikel 2:110, § 1, van hetzelfde Wetboek).
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Enkel de (internationale) vzw's die overeenkomstig artikel 3:47, § 6, van hetzelfde Wetboek één of meer
commissarissen moeten aanstellen, dienen het voorstel tot ontbinding toe te lichten in een door het bestuursorgaan
opgesteld verslag dat wordt vermeld in de agenda van de vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.
Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de vergadering
die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten, is afgesloten. Voor de gevallen waarin de vereniging besluit haar
activiteiten te beëindigen of indien er niet langer van kan worden uitgegaan dat de vereniging haar bedrijf zal
voortzetten, wordt voornoemde staat, behoudens gemotiveerde afwijking, opgesteld overeenkomstig de
waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van artikel 3:1 van hetzelfde Wetboek. De commissaris controleert die
staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de
toestand van de vereniging (artikel 2:110, § 2, van hetzelfde Wetboek).
B.20.4. Anders dan bij de fusie door overname, gaan de rechten en de verplichtingen van een vennootschap bij de
vrijwillige ontbinding van de vennootschap niet over op een andere vennootschap en dienen de schulden te worden
vereffend. De overblijvende activa worden vervolgens onder de aandeelhouders verdeeld.
Hetzelfde geldt bij de vrijwillige ontbinding van de (internationale) vzw, met dien verstande dat de overblijvende activa
niet onder de leden mogen worden verdeeld, maar bestemd blijven voor een belangeloos doel (artikel 2:9, § 2, 9°,
van hetzelfde Wetboek).
B.20.5. Vanwege die verschillende bestemming van de activa heeft de wetgever het risico groter kunnen achten dat
de schuldeisers niet zullen worden betaald wanneer de belangen van aandeelhouders in de vereffening zijn
betrokken, dan wanneer dat niet het geval is.
Om een vlot handelsverkeer te vrijwaren, is het bijgevolg objectief en redelijk verantwoord dat bij een voorstel tot
vrijwillige ontbinding van bepaalde vennootschappen een bedrijfsrevisor of externe accountant een verslag dient op te
maken, terwijl dezelfde vereiste in de regel niet geldt bij de vrijwillige ontbinding van een vereniging.
Bovendien hebben verenigingen doorgaans een geringer vermogen en minder schulden dan vennootschappen. De
vereiste van een onafhankelijk verslag geldt daarom enkel voor grote vzw's, bedoeld in artikel 3:47 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, die ook een grotere impact kunnen hebben op het handelsverkeer.
B.20.6. Het negende middel is niet gegrond.

Ten aanzien van de vermelding van het aantal aandelen in de statuten
B.21. In het zevende middel voeren de verzoekende partijen aan dat de artikelen 5:12, 5:102, 5:120, 5:126, 5:127,
5:130, 5:137, 5:148, 5:154, § 3, en 5:155, § 5, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de artikelen
10, 11 en 172 van de Grondwet schenden doordat zij voor elke wijziging van het aantal aandelen in de besloten
vennootschap een (onmiddellijke) statutenwijziging vereisen en doordat bijkomende inbrengen zonder uitgifte van
nieuwe aandelen in een authentieke akte moeten worden vastgelegd.
B.22.1. Artikel 5:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist dat de statuten van een besloten
vennootschap het aantal aandelen vermelden:
« Naast de gegevens opgenomen in het uittreksel bestemd voor bekendmaking overeenkomstig artikel
2:8, § 2, worden in de oprichtingsakte de volgende gegevens vermeld:
[…]
4° het aantal aandelen, evenals in voorkomend geval, de overdrachtsbeperkingen en, indien er
verschillende soorten aandelen bestaan, dezelfde gegevens en de rechten per soort;
[…]
De gegevens bedoeld onder 3° en 4°, moeten worden opgenomen in het deel van de akte dat de
statuten bevat.
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[…] ».
B.22.2. De overige bestreden bepalingen vereisen een statutenwijziging voor een wijziging van de rechten verbonden
aan één of meerdere soorten aandelen (artikel 5:102 van hetzelfde Wetboek), voor de uitgifte van nieuwe aandelen,
met inbegrip van de converteerbare obligatie en inschrijvingsrechten (artikel 5:120, in samenhang gelezen met de
artikelen 5:121, 5:122 en 5:137, van hetzelfde Wetboek), voor de vernietiging van aandelen (artikel 5:148 van
hetzelfde Wetboek) en voor de uittredingen en uitsluitingen (artikelen 5:154, § 3, en 5:155, § 5, van hetzelfde
Wetboek).
Een statutenwijziging gebeurt bij authentieke akte (artikel 2:5, § 4, van hetzelfde Wetboek). Een dergelijke akte is ook
vereist voor een bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen (artikel 5:120, § 2, van hetzelfde Wetboek),
voor de inschrijving op nieuwe aandelen (artikel 5:126 van hetzelfde Wetboek), voor de conversie of vervanging van
obligaties en de uitoefening van inschrijvingsrechten (artikel 5:127 van hetzelfde Wetboek) en voor de afstand van het
voorkeurrecht (artikel 5:137 van hetzelfde Wetboek).
B.22.3. Anders dan de verzoekende partijen betogen, is er geen « inconsistentie » in de wetgeving naargelang
nieuwe aandelen worden uitgegeven door de algemene vergadering of door het bestuursorgaan. In beide gevallen is
een statutenwijziging vereist. Enkel het tijdstip van de authentieke akte kan verschillen, onmiddellijk (artikel 5:120 van
hetzelfde Wetboek) of vóór het einde van het boekjaar (artikel 5:137, § 2, van hetzelfde Wetboek).
De verzoekende partijen vergelijken de vormvoorschriften voor een besloten vennootschap evenwel in hoofdzaak met
de vormvoorschriften voor een coöperatieve vennootschap. De hoedanigheid van aandeelhouder in een coöperatieve
vennootschap kan zonder statutenwijziging worden verkregen en de aandeelhouders kunnen, binnen de door de
statuten bepaalde grenzen, ten laste van het vennootschapsvermogen uittreden of uit de vennootschap worden
gesloten (artikel 6:1, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek). Jaarlijks brengt de raad van bestuur op de algemene
vergadering verslag uit van de uittredingen (artikel 6:120 van hetzelfde Wetboek) en van de uitgifte van het aantal
nieuwe aandelen (artikel 6:108 van hetzelfde Wetboek). Het jaarverslag van de coöperatieve vennootschap vermeldt
het aantal aandelen per soort (artikel 6:124 van hetzelfde Wetboek).
B.22.4. Coöperatieve vennootschappen zijn samenwerkingsverbanden die voor hun wijze van functioneren specifieke
beginselen volgen die hen duidelijk onderscheiden van andere vennootschapsvormen. De veranderlijkheid van het
aandeelhoudersbestand is een wezenlijk kenmerk van de coöperatieve vennootschap, gestoeld op de voorrang van
de individuele persoon op het kapitaal. De optie bieden om een dergelijke vennootschap op te richten, behoort tot de
appreciatiebevoegdheid van de wetgever.
Wanneer de wetgever in een vennootschapsvorm met veranderlijk aandeelhoudersbestand voorziet, is het objectief
en redelijk verantwoord dat hij de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van aandeelhouders zonder
statutenwijziging mogelijk maakt, terwijl hij niet in dezelfde mogelijkheid voorziet voor de andere
vennootschapsvormen.
Voor de besloten vennootschap daarentegen heeft de wetgever het « opportuun geoordeeld om in de statuten
van de BV het correcte aantal aandelen vermeld te zien, zij het dat, om geen nodeloos belastende formaliteiten
en kosten op te leggen, het volstaat de bijwerking daarvan slechts één maal per boekjaar te doen. Het
aandelenregister geeft op elk ogenblik de correcte toestand weer ». De wetgever heeft daarom niet in de
mogelijkheid tot toetreding voorzien zoals die in de coöperatieve vennootschap bestaat: « de invoering van een
flexibel regime voor de uitgifte van nieuwe aandelen in de BV en het behoud van de mogelijkheid voor alle
bestaande aandeelhouders om vooraf unaniem afstand te doen van het voorkeurrecht, volstaan om een vlotte
toetreding van nieuwe aandeelhouders mogelijk te maken » (Parl. St., Kamer, 2017-2018, DOC 54-3119/001, p. 188).
B.22.5. Het zevende middel is niet gegrond.
B.23. In het achtste middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 6:13 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat voor een coöperatieve
vennootschap geen statutenwijziging vereist is bij de uitgifte van nieuwe aandelen of bij het uittreden of uitsluiten van
een aandeelhouder, terwijl de bestreden bepaling niettemin verplicht om het aantal aandelen op te nemen in de
statuten.
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B.24.1. Artikel 6:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt:
« Naast de gegevens opgenomen in het uittreksel bestemd voor bekendmaking overeenkomstig artikel
2:8, § 2, worden in de oprichtingsakte de volgende gegevens vermeld:
[…]
4° het aantal aandelen, evenals in voorkomend geval, de overdrachtsbeperkingen en, indien er
verschillende soorten aandelen bestaan, dezelfde gegevens en de rechten per soort;
[…]
De gegevens bedoeld onder 3°, 4° en 9° moeten worden opgenomen in het deel van de akte dat de
statuten bevat.
[…] ».
B.24.2. De Ministerraad werpt op dat het middel niet verduidelijkt welk verschil in behandeling de bestreden bepaling
doet ontstaan.
In het licht van het zevende middel kan het achtste middel aldus worden begrepen dat de oprichters van een
coöperatieve vennootschap, wat de verplichte vermelding van het aantal aandelen in de statuten betreft, ten onrechte
op dezelfde wijze worden behandeld als de oprichters van een besloten vennootschap.
B.24.3. Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen
categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk
verantwoord is. Dat beginsel verzet zich overigens ertegen dat categorieën van personen, die zich ten aanzien van
de betwiste maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld, zonder dat
daarvoor een redelijke verantwoording bestaat.
Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de
gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid
en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen
de aangewende middelen en het beoogde doel.
B.24.4. De bestreden bepaling is woordelijk overgenomen van de in B.24.1 vermelde bepaling inzake de besloten
vennootschap.
Het is evenwel incoherent de verplichting op te leggen het aantal aandelen in de statuten van een coöperatieve
vennootschap te vermelden, terwijl - zoals uit de bespreking van het vorige middel is gebleken - de hoedanigheid van
aandeelhouder in een coöperatieve vennootschap zonder statutenwijziging kan worden verkregen en afgestaan of
afgenomen (artikel 6:1, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek).
De gelijke behandeling van oprichters van coöperatieve en besloten vennootschappen is bijgevolg zonder redelijke
verantwoording.
B.24.5. Het achtste middel is gegrond.
Artikel 6:13, eerste lid, 4°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden vernietigd.

Ten aanzien van de statutenwijziging bij authentieke akte
B.25. In het tiende middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 2:5, § 4, eerste en tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt doordat het
voor de statutenwijziging van een besloten vennootschap, een coöperatieve vennootschap, een naamloze
vennootschap of een Europese (coöperatieve) vennootschap een authentieke akte vereist, terwijl dezelfde vereiste
niet geldt voor de statutenwijziging van een commanditaire vennootschap, een (internationale) vzw of een stichting.
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B.26.1. Besloten vennootschappen, coöperatieve vennootschappen, naamloze vennootschappen en Europese
(coöperatieve) vennootschappen worden, op straffe van nietigheid, opgericht bij authentieke akte (artikel 2:5, § 1,
tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Commanditaire vennootschappen, (internationale) vzw's en stichtingen worden opgericht bij authentieke of
onderhandse akte (artikel 2:5, § 1, eerste lid, en §§ 2 en 3, van hetzelfde Wetboek).
B.26.2. Artikel 2:5, § 4, van hetzelfde Wetboek bepaalt:
« Iedere statutenwijziging moet, op straffe van nietigheid, gebeuren in de vorm die voor de
oprichtingsakte is vereist.
In afwijking van het eerste lid:
1° wordt in geval van een IVZW, enkel de wijziging van de gegevens vermeld in artikel 2:10, § 2, 6°, 8°
en 9°, bij authentieke akte vastgesteld;
2° wordt in geval van een stichting, enkel de wijziging van de gegevens vermeld in artikel 2:11, § 2, 4°,
a) en b), tot 6°, bij authentieke akte vastgesteld, alsook voor een private stichting de gegevens
vermeld in artikel 2:11, § 2, 3°.
In geval van een IVZW en een stichting van openbaar nut moet elke wijziging van de gegevens
vermeld in de artikelen 2:10, § 2, 3°, en 2:11, § 2, 3°, door de Koning worden goedgekeurd ».
De bepaling werd gewijzigd bij artikel 48, 4°, van de in B.13.1 vermelde wet van 28 april 2020. Die wijziging opgenomen in de hierboven weergegeven versie - heeft geen invloed op het aangevoerde middel.
B.26.3. Zoals uit de in B.18.2 vermelde definities blijkt, heeft een vennootschap als doel aan haar vennoten een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, terwijl een vereniging en een stichting
een belangeloos doel nastreven en rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel mogen uitkeren.
Vanwege die verschillende finaliteit heeft de wetgever het risico voor het handelsverkeer groter kunnen achten
wanneer daarin vennootschappen zijn betrokken en vermocht hij bijgevolg ten aanzien van vennootschappen in
ruimere waarborgen voor derden te voorzien.
Een commanditaire vennootschap onderscheidt zich van de andere in het middel vermelde vennootschappen doordat
zij, zoals in B.6.1 is vermeld, wordt aangegaan door één of meer vennoten die onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk
zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.
B.26.4. Het is bijgevolg objectief en redelijk verantwoord dat besloten vennootschappen, coöperatieve
vennootschappen, naamloze vennootschappen en Europese (coöperatieve) vennootschappen hun statuten enkel bij
authentieke akte kunnen wijzigen, terwijl commanditaire vennootschappen, (internationale) vzw's en stichtingen hun
statuten bij onderhandse akte kunnen wijzigen.
B.27. Het tiende middel is niet gegrond.

Ten aanzien van de formaliteiten bij omzetting van vennootschappen
B.28. In het elfde middel voeren de verzoekende partijen aan dat de artikelen 14:3 tot 14:7 en 14:12 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden omdat de controle van het
nettoactief bij omzetting van vennootschappen weinig relevant is en omdat de controle door een bedrijfsrevisor of een
externe accountant van de staat van activa en passiva overbodig is voor een omzetting in een kapitaalloze
vennootschap.
B.29. De bestreden bepalingen regelen de formaliteiten die het besluit tot omzetting van een vennootschap
voorafgaan (artikelen 14:3 tot 14:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) alsook de
aansprakelijkheid van de betrokken vennoten (artikel 14:12 van hetzelfde Wetboek).
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De verzoekende partijen preciseren evenwel niet welke categorieën van personen met elkaar moeten worden
vergeleken noch in welk opzicht de bestreden bepalingen een verschil in behandeling teweegbrengen dat
discriminerend zou zijn. De loutere vaststelling dat personen die de bestreden bepalingen naleven en personen die
de bestreden bepalingen niet naleven en zich dus blootstellen aan sancties, verschillend worden behandeld, kan niet
volstaan ter staving van een middel dat is ontleend aan de schending van het beginsel van gelijkheid en
nietdiscriminatie. Beide categorieën van personen zijn immers op dezelfde wijze onderworpen aan dezelfde wettelijke
bepalingen. Wanneer zij over een vrije keuze beschikken, moeten zij de gevolgen van hun keuze aanvaarden.
B.30. Het elfde middel is niet ontvankelijk.
Om die redenen,
het Hof
- vernietigt:
. artikel 2:59, eerste lid, 3°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoerd bij de wet van 23
maart 2019 « tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
», onder voorbehoud van de voorwaarde vermeld in B.14;
. artikel 6:13, eerste lid, 4°, van hetzelfde Wetboek;
- verwerpt het beroep voor het overige.
Aldus gewezen in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6
januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 15 oktober 2020.

Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof
Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad
Dit document is beschikbaar op Jurisquare: NJW 2020, afl. 431, 827
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Orb. Gent, afd. Dendermonde, 14 januari 2019
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262. et 264.

La responsabilité des associés pour faute – La décision fautive d’une assemblée
générale

Company: x

N° 1451. – Trib. entr. Gand (div. Termonde) (2e ch.), 14 janvier 20191

Sommaire :

Aucune base légale n’oblige les administrateurs à tenir compte également des
pertes de l’exercice en cours lors de l’évaluation d’un acompte sur dividende.
Cela découle toutefois de l’obligation générale de gestion prudente énoncée
à l’article 527 du Code des sociétés.
Si la distribution est effectuée sur la base de l’actif net à la date de clôture
du dernier exercice, le conseil d’administration, qui propose la distribution à
l’assemblée générale, doit démontrer, par un état volontairement établi, qu’à
la date de l’acompte sur dividende le bénéfice distribuable est suffisant.
L’action paulienne est fondée, en ce qui concerne le paiement d’un acompte
sur dividende, lorsque les administrateurs ont conscience du risque élevé de
faillite au moment de la distribution et que cette distribution a permis à des
personnes liées à la société de régler leurs dettes à l’égard de la société. C’est
ce contexte qui fait de cette distribution de dividendes une transaction anormale.

Parties :

Me E.C. qualitate qua faillite SA L./SPRL M.

(…)
1451.- 1. Cette décision a été publiée en néerlandais dans Rev. prat. soc./T.R.V., 2019, liv. 8, p. 878 avec une note de G. LINDEMANS
intitulée « Un double fondement : l’action paulienne comme test de distribution ».
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Présentation : Ce jugement retient notre attention car il n’est pas fréquent qu’un curateur de
faillite s’attaque non pas aux dirigeants de la société faillie (SA L.), mais à
son actionnaire principale (SPRL M). Nous ne sommes pas stricto sensu dans
un cas de responsabilité des associés pour décision fautive d’une assemblée
générale mais l’espèce est cependant intéressante en ce que le Tribunal stigmatise la décision inadéquate d’une actionnaire principale, conséquences à
l’appui.
L’enjeu ? Deux distributions de dividendes décidées par l’AGO puis par une
AGE peu avant l’aveu de faillite (la première 5 mois avant, la seconde – six
fois plus importante – à peine un mois avant).
Le curateur estime ces opérations anormales et sollicite du Tribunal qu’il les
déclare inopposables à la masse des créanciers de la faillite afin que les fonds
distribués lui soient rétrocédés.
Au moment de décréter ces versements de dividendes, la société était engluée
dans de graves difficultés avec des sous-traitants impayés, des chantiers inachevés, … une demande de réorganisation judiciaire étant même vraisemblablement opportune, selon le Tribunal, mais… non sollicitée.
L’imbroglio ? L’un des deux administrateurs de la société faillie est le gérant
de son actionnaire principale (95 %), la SPRL M., société de management et
bénéficiaire des dividendes… et à peine 11 jours après la faillite, une nouvelle société portant un nom similaire (L.+) a été constituée par ses deux
anciens administrateurs !

76 – Livre 12

Email: bcauwenberghs@ncoi.be

M&D Seminars

116

LES RESPONSABILITÉS DES FONDATEURS, ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS DES SA, SPRL ET SCRL

A. La demande - procédure
1. La demande telle qu’énoncée dans les conclusions du 21 novembre 2018 vise à :

Condamner la SPRL M. à rembourser 185.000,00 EUR, plus les intérêts depuis les actes
contestés jusqu’à la date de signification de la citation, plus les intérêts judiciaires à partir de
la date de la citation ;
Condamner également la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
B. Faits - objet du litige
2. La SA L. a été déclarée en faillite sur aveu le 16 octobre 2015. Les administrateurs étaient
M. et A.
La société était spécialisée dans la rénovation de pharmacies. La SPRL M. détenait 9.500 des
10.000 actions de la SA L. La SPRL M. était en fait une société de management. La SPRL M.
louait un bien immobilier, […], qu’elle sous-louait à la SA L.
3. La SA L. faisait appel à divers sous-traitants pour l’exécution de ses projets et à la SPRL M.
PR., cette dernière société avait été constituée par la SA L. et M. le 16 août 2005.
4. En raison de la faillite de la SA L., le seul client de la SPRL M. PR., la SPRL M. PR. a
également été déclarée en faillite le 16 octobre 2015.
5. Le passif de la faillite de la SA L. s’élève, selon le 5e PV de vérification des créances, à
1.633.658,90 EUR, dont 725.021,64 EUR de passif ordinaire et 908.637,32 EUR de passif
privilégié. La partie défenderesse reconnaît dans ses conclusions qu’il y avait des problèmes
avec les sous-traitants et que les travaux ne pouvaient être suffisamment suivis, en raison de
la maladie de la fille de M.
6. Il ressort du 5e PV de vérification des créances que des montants très importants sont
dus à certains créanciers, comme à la SPRL B-DB, 182.224,04 EUR, à la SPRL AG-SP,
188.123,00 EUR et à la SPRL VH 225.362,00 EUR. La SPRL B-DB était un sous-traitant
qui a cité en paiement pour l’audience du 16 octobre 2015 et qui n’a pas voulu accorder un
nouveau report de paiement. D’autres sous-traitants n’ont pas non plus voulu accorder un
nouveau report et ont activé l’action directe auprès de différents maîtres d’ouvrage. Dans ses
conclusions, la partie défenderesse indique que certains sous-traitants ne souhaitaient plus
faire d’offres puisqu’ils n’étaient pas payés. Ils auraient également facturé des travaux non
réalisés, mais dont les factures n’ont pas été protestées ou l’ont été avec retard, en raison du
manque de temps et de l’absence de M. dans l’entreprise.
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Entendre déclarer que le paiement du dividende du 11 septembre 2015 d’un montant de
160.000,00 EUR n’est pas opposable à la masse des créanciers de la faillite de la SA L. ;

Company: x

Entendre déclarer que le paiement du dividende de 25.000,00 EUR décidé lors de l’assemblée
générale annuelle du 20 mai 2015 n’est pas opposable à la masse des créanciers de la faillite
de la SA L.
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Les créances des clients se sont avérées irrécouvrables après la faillite, en raison de l’inachèvement des chantiers.

8. La partie défenderesse considère que ces transactions sont parfaitement normales.
9. Divers créanciers, sous-traitants de la SA L. en faillite, ont intenté une action en responsabilité contre les administrateurs de la SA L. sur la base de l’article 530 C. Soc. Par jugement
du 4 juin 2018 de la 8e chambre du tribunal de céans, les administrateurs ont été condamnés
à payer 150.000,00 EUR.
10. Il a été établi qu’à peine 11 jours après la faillite de la SA L., une nouvelle société a été
constituée, la SPRL L.+, avec A. et M., les anciens administrateurs de la SA L., comme fondateurs.
C. Appréciation
11. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice, l’actif
net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution,
inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l’actif tel qu’il figure au bilan, déduction faite des
provisions et dettes (art. 617 C. Soc.).
12. La société peut verser un acompte sur dividende, indépendamment des règles légales relatives au dividende intérimaire, à condition toutefois que l’on s’en tienne aux limites de
l’article 617 C. Soc. (Cass. 23 janvier 2003, Arr. Cass., 2003, 201 ; D.A.O.R., 2002, 366 ;
R.C.J.B., 2003, 557, note D. WILLERMAIN « La distribution par l’assemblée générale d’une
société anonyme d’un dividende en cours d’exercice » ; J. GOFFIN, « Le rôle de l’assemblée
générale des actionnaires dans la distribution de dividendes en droit belge », J.D.C.S. 2009,
94-108).
13. La distribution d’un dividende intérimaire ne pouvait donc avoir lieu que si, après la distribution, les capitaux propres de la société n’étaient pas tombés en dessous du montant du
capital souscrit (en l’espèce 100 000,00 EUR) plus les réserves indisponibles (en l’espèce
10 000,00 EUR).
14. Il n’y a pas de base légale pour obliger les administrateurs à prendre également en compte
les pertes de l’exercice en cours. Toutefois, cela est nécessaire en vertu de l’obligation générale de gestion prudente contenue dans l’article 527 C. Soc. Si la distribution est effectuée
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Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2015 de la SA L., il a été décidé
de distribuer un acompte sur dividende de 160.000,00 EUR, soit 16,00 EUR par action. Lors
de cette assemblée, seule l’actionnaire SPRL M., représentée par son gérant M., était présente
avec 9500 actions. L’autre actionnaire, A., n’était pas présente à cette assemblée.

Company: x

7. L’exercice comptable de la SA L. s’est clôturé le 31 décembre 2014 avec un bénéfice de
51.790,73 EUR. Selon les comptes annuels au 31 décembre 2014, approuvés par l’assemblée
générale du 20 mai 2015, un montant de 25.000,00 EUR a été distribué sur le bénéfice de
l’exercice comptable 2014.
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« Données financières au 31/07/2015 :
Capital 100.000 EUR
Réserves : 173.863,90 EUR
Résultat provisoire - 129.471,22 EUR.
Total des capitaux propres 144.392,68 EUR
Ces chiffres montrent :
- [Que] les capitaux propres seront supérieurs au capital souscrit ;
- [Que] l’obligation de constituer une réserve légale de 10 % est respectée ;
- [Que] les réserves disponibles sont raisonnables : 173.863,90 EUR ;
- Que des fonds sont restitués en tant que fonds de roulement disponible en réduisant le
compte courant ;
- Qu’il y a un portefeuille appréciable de devis.
Les perspectives d’avenir sont favorables compte tenu du carnet de commandes ».
Ce rapport ne dit rien sur les différentes difficultés rencontrées avec les sous-traitants et les
maîtres d’ouvrage.
16. Les chiffres figurant dans le rapport de l’assemblée générale extraordinaire montrent
qu’au 31 juillet 2015, les réserves disponibles de 163 863,90 EUR (173 863,90 EUR 10 000,00 EUR de réserves indisponibles) étaient déjà tombées à 34 392,68 EUR. Le résultat
provisoire au 31 juillet 2015 donne une perte de 129 471,22 EUR. Cette perte doit être considérée à la lumière du fait que les administrateurs connaissaient des problèmes majeurs avec
les différents sous-traitants et maîtres d’ouvrage en rapport avec les chantiers inachevés. En
toute logique, les administrateurs ont donc dû tenir compte des provisions importantes qui
devaient être constituées, surtout au regard du fait que les comptes annuels au 31 décembre
2014 comprenaient un poste « travaux en cours d’exécution » à l’actif pour un montant de
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15. Le rapport de l’assemblée générale spéciale de SA L. du 11 septembre 2015 mentionne :

Company: x

sur la base de l’actif net tel qu’il existe à la date de clôture du dernier exercice comptable, le
conseil d’administration, qui propose la distribution à l’assemblée générale, devra démontrer,
sur la base d’un état établi volontairement, que le bénéfice est suffisant pour permettre la
distribution d’un acompte sur dividende à cette date et qu’entre-temps il n’a pas été perdu en
raison des pertes de l’exercice en cours. En effet, les administrateurs qui proposent à l’assemblée générale de distribuer des sommes disponibles à la date de clôture de l’exercice doivent
vérifier, au moment où ils formulent leur proposition, s’il est toujours conforme à la bonne
gouvernance de distribuer effectivement ces sommes. (T. BAART, Y. VAN DEN BROECKE,
« Over de uitkering van gewone, tussentijdse en interim-dividenden : op welke jaarrekening moet de uitkering worden gebaseerd en welke procedure dient gevolgd te worden ? »,
Not. Fisc. Maand., 2011, (294) 301 ; H. DE WULF, « Moet de mogelijkheid tot winstuitkering
volgens artikel 617 W.Venn. steeds aan de hand van de laatste jaarrekening berekend worden ? », R.D.C. 2005, 393, 399-400 ; R. TAS, « Een dividend voor elk seizoen. Over de mogelijkheid van tussentijdse dividenduitkeringen », T.R.V., 2003, (497) 517, no 42 ; K. Van Hulle,
« Wettelijke beperkingen inzake winstuitkeringen », dans Het gewijzigde vennootschapsrecht,
numéro spécial R.D.C. 1984, 77, no 6 ; L. Fredericq, Traité de droit commercial belge, t. V,
Gand, Fecheyr, 1950, 373, no 325).
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18. Le tribunal estime qu’au moment du paiement du dividende, le 11 septembre 2015, les
administrateurs étaient très conscients du [grand] risque de faillite. Et le sachant, ils ont proposé la distribution à l’assemblée générale. Ainsi, la SPRL M. pouvait encore recevoir les
dividendes.
19. Pour l’application de l’article 20 Loi faill., la complicité d’un tiers est requise. L’assemblée générale de la SA L. se composait de la SPRL M., détentrice de 9500 actions, et d’A.,
détentrice de 500 actions, qui n’était pas présente. Le gérant de SPRL M. est M., qui était
également l’administrateur délégué de la SA L.
20. L’actionnaire, et en particulier l’actionnaire majoritaire SPRL M., agit illégalement lorsque, dans les circonstances décrites ici, un dividende intérimaire est versé à la veille d’une
faillite imminente (E. SIMONS et W. VAN TONGELEN, « Aansprakelijkheid van aandeelhouders » dans Vennootschap en Aansprakelijkheid, Kluwer, octobre 2007, 1.3-40r ; R. TAS,
« Een dividend voor elk seizoen. Over de mogelijkheid van tussentijdse dividenduitkeringen », T.R.V., 2003, (497) 517, no 42). Lorsqu’elle a décidé de distribuer un dividende, la
SPRL M. devait tenir compte du fait que la distribution était effectuée avec des réserves qui
n’étaient plus disponibles au moment de la décision et que cette distribution d’acomptes sur
dividendes était économiquement injustifiée compte tenu du risque (très) élevé de faillite.
21. La SPRL M. déclare que même sans le paiement du dividende, la SA L. aurait également
fait faillite. Mais cela est sans importance. SPRL M. est seulement mise en cause pour avoir
coopéré à une transaction anormale par laquelle les créanciers ont été préjudiciés. Il n’est pas
non plus pertinent que la date de cessation de paiement n’ait pas été modifiée et qu’elle ait été
fixée au 16 octobre 2015, date du jugement de faillite. Les transactions effectuées en dehors
de la période [suspecte] peuvent relever de l’article 20 Loi faill.

80 – Livre 12

Wolters Kluwer

Download date: 16-11-2021

17. Il est frappant de constater que, malgré les difficultés, la société n’a pas cherché à assurer
la continuité en demandant aux actionnaires ou à des tiers de mettre de nouvelles ressources
à disposition par le biais d’une augmentation de capital. L’entreprise n’a visiblement pas non
plus jugé opportun d’engager une procédure de réorganisation judiciaire. Apparemment, les
administrateurs ont choisi de constituer une nouvelle société, la SPRL L.+, avec le même objet
social, 11 jours après la faillite. Le tribunal estime qu’il est prouvé que le 11 septembre 2015,
date de l’assemblée générale extraordinaire de la SA L., les administrateurs ont constaté le
[grand] risque de faillite de la SA L. L’entreprise était en en effet confrontée à des chantiers
inachevés, à des sous-traitants qui, faute de paiement, ne souhaitaient plus continuer à travailler, à diverses créances de maîtres d’ouvrage et enfin à des actions directes de sous-traitants.

Company: x

281.844,00 EUR. Finalement, suite à la faillite, le curateur n’était pas en mesure de réaliser
les créances impayées, en raison des différents problèmes. Selon le 5e PV de vérification des
créances, le passif peut être estimé à 1.633 658,90 EUR, en regard duquel il existe des actifs
très limités.
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La SPRL M. conteste également le préjudice des créanciers. Elle souligne que sur le paiement
du dividende de 160.000,00 EUR, un montant de 128.372,94 EUR a été reversé à la SA L.
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22. Le dividende de 16,00 EUR par action a été versé à la SPRL M. pour 152.000,00 EUR et
à A. pour 8.000,00 EUR. Ce dernier montant de 8000,00 EUR, qui revenait à A., a été payé en
payant une retenue à la source de 25 % et en déduisant 6000,00 EUR sur le compte courant de
M. Ces 8.000,00 EUR ont donc été payés.

Company: x

23. Le 11 septembre 2015, 50 000 EUR ont été versés à la SPRL M. sur son compte auprès de
la KBC. Ce montant fut immédiatement remboursé par la SPRL M. à la SA L. le 11 septembre 2015 avec la mention « participation à la location du bâtiment ». Les 102.000,00 EUR
restants ont été payés en versant 97.115,47 EUR sur le compte auprès de la BNP FORTIS de
la SPRL M. et le solde de 4.884,13 EUR a été compensé avec une créance de la SA L. sur la
SPRL M.
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24. Le 11 septembre 2015, un dividende brut de 93.372,00 EUR fut versé de la SPRL M. à M.,
qui recevra un dividende net de 70.029,00 EUR.
Avec ce montant, M. apure le solde débiteur de son compte courant (67.488,41 EUR - après
déduction des 6.000,00 EUR nets, revenant à A.) dans la SA L.
25. Après le paiement du dividende, la SA L. a donc reçu 50.000,00 EUR « participation à
la location du bâtiment » + 6.000,00 EUR (paiement du dividende revenant à A. - qui a été
déduit du solde débiteur du C/C de M.) + 4.883,53 EUR en paiement de la dette de la SPRL
M. envers la SA L. (par compensation) + 67.488,41 EUR apurement du solde débiteur du
compte courant de M.
26. Sans le paiement du dividende, la SA L. aurait eu des créances d’un montant total de
128.372,54 EUR :
- sur M. pour le solde débiteur du compte courant de 73 488,41 EUR ;
- sur SPRL M. de 4.884,13 EUR ;
- sur la SPRL M. de 50.000,00 EUR au titre de la « participation à la location des bâtiments ».
27. Si ces créances n’avaient pas été acquittées par le biais de la transaction contestée, ces
montants auraient dû être versés à la SA L. Avant la faillite, les actifs (liquidités) auraient
donc été augmentés de ce montant et s’ils n’avaient pas été apurés au moment de la faillite,
le curateur aurait pu recouvrer ces montants. Cela s’applique au solde débiteur du compte
courant et à la créance de la SA L. sur la SPRL M. Le tribunal accepte également, sur la base
de la communication indiquée sur le transfert lui-même, que le paiement de 50.000,00 EUR
par la SPRL M. à la SA L. a été effectué conformément à l’engagement de la SPRL M. de
payer la SA L.
28. La SPRL M. ne donne pas non plus d’explication raisonnable quant à la raison pour laquelle les dividendes devaient être versés le 11 septembre 2015, la SPRL M. n’ayant pas de
problèmes de liquidité.
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30. La demande de déclaration d’inopposabilité n’est justifiée qu’en ce qui concerne le
paiement de l’acompte sur dividende qui a été décidé le 11 septembre 2015. La SPRL M.
s’est vue attribuer un montant de 152.000,00 EUR, ce montant brut doit être remboursé. Les
8.000,00 EUR restants n’ont pas été versés à la SPRL M.
La procédure s’est déroulée conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des
langues en matière judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Statuant contradictoirement,
Déclare la demande recevable et fondée comme précisé ci-après.
Déclare que, compte tenu de l’article 20 Loi faill., le paiement de l’acompte sur dividende
décidé le 11 septembre 2015 par l’assemblée générale de la SA L. n’est pas opposable à la
masse des créanciers de la faillite de la SA L.
Condamne la SPRL M. à payer au curateur de SA L. la somme de 152 000,00 EUR, majorée
des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015.
Déclare la demande non fondée pour le surplus.
[…]
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29. Le curateur demande également d’entendre déclarer que le paiement du dividende de
25.000,00 EUR décidé lors de l’assemblée générale annuelle du 20 mai 2015 est non-opposable
à la masse, compte tenu de l’article 20 Loi Faill. Il fait référence à la perte de 101.625,00 EUR
résultant des opérations commerciales ordinaires pour l’exercice comptable 2014 et au fait
que seul un revenu extraordinaire de 185.000,00 EUR a été enregistré comme bénéfice. Il
affirme que les commandes en cours d’exécution ont été surévaluées. Le tribunal constate que
le curateur ne fournit aucun élément qui constituerait un commencement de preuve de la surévaluation des travaux en cours d’exécution. Sa demande est fondée sur le fait que les comptes
annuels au 31 décembre 2014, tels qu’approuvés le 20 mai 2015, donnent une image fausse
de la situation réelle. Cela n’est pas prouvé à ce stade. L’action paulienne n’est pas prouvée en
l’espèce, sur le bénéfice de 51 791,00 EUR, seuls 25 000,00 EUR ont été distribués. La faillite
n’était pas si imminente à l’époque et la distribution des bénéfices ne s’inscrit pas dans une
construction mise en place en sachant que les créanciers seraient préjudiciés. Cet élément de
la demande est non fondé.

Company: x

Si le paiement du dividende n’avait pas eu lieu le 11 septembre 2015, la faillite de la SA L.
aurait fait en sorte que ces réserves ne puissent plus être distribuées à la SPRL M. Sachant que
le risque de faillite était très élevé, la transaction a été autorisée même si les réserves n’étaient
plus disponibles. Cela a permis d’apurer le compte courant de M. et les dettes de la SPRL
M. envers la SA L. C’est ce contexte qui fait du versement de l’acompte sur dividende une
opération anormale.
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L’appelante ne peut réclamer la condamnation de l’intimé
aux frais de citation qu’elle n’a pas exposés.
Les dépens doivent être liquidés aux frais de requête d’appel, soit 200 € et aux indemnités de procédure d’instance et
d’appel, soit 3.000 € par instance, compte tenu du montant
de la demande principale évaluable en argent.

Dès lors que « La partie qui n’a succombé que partiellement
dans une demande en justice ne peut, en règle, être condamnée à tous les dépens. » (Cass., 25 juin 1992, Pas., p. 959),
il sera délaissé à l’appelante un dixième des indemnités de
procédure.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935.
LA COUR statuant contradictoirement dans les limites de
sa saisine ;
Reçoit les appels ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il reçoit les demandes ;
Dit la demande de T.M. non fondée ;
Condamne T.M. à payer à C.C. la somme de 500 € ;
Condamne T.M. aux dépens liquidés pour C.C. à la somme
de 5.400 € ;
Délaisse à T.M. ses dépens et à C.C. le surplus des siens.
(…)

III. Droit des sociétés – III. Vennootschapsrecht
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 6 december 2018
AR: A/17/03332
7e kamer – Zaal B
Zetel: F. Van Liempt, H. Vanderveken, X. Aguirre
Griffier: D. Snoeks
Pleiters: E. Van Gool loco R. Dupont, D. De Keuster, S. De Meulenaer, S. Van Eeghem, J. Van Overberghe
Partijen: Renault Retail Group Belgium nv, Kouter nv, Livius nv,
M.D.V., The Bottom Line nv, T.D.W.

Pauliaanse vordering – Voorwaarden – Vennootschap –
Abnormaal karakter handeling – Vennootschapsbelang
In haar vonnis van 6 december 2018 spreekt de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel zich uit over de ontvankelijkheid van een pauliaanse vordering ingesteld tegen de
beweerde bedrieglijke handeling van een vennootschap-schuldenaar op grond van artikel 1167 BW. Opmerkelijk daarbij is
dat ondernemingsrechtbank bij het nagaan van de vervulling
van de pauliaanse voorwaarden zich beroept op het vennootschapsbelang teneinde het abnormaal karakter van de handeling vast te stellen.

Action paulienne – Conditions – Société – Caractère
anormal de l’acte – Intérêt de la société
Dans son jugement du 6 décembre 2018, le Tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles a statué sur la recevabilité
d’une action paulienne déposée contre l’acte prétendument
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trompeur d’une société/débiteur au titre de l’article 1167 du
Code civil. À cet égard, il est remarquable que le Tribunal de l’entreprise, lorsqu’il examine le respect des conditions de l’action
paulienne, s’appuie sur l’intérêt de la société pour établir le caractère anormal de l’acte.
(…)
I. Procedure
De artikelen 2 en 30 tot 42 van de wet van 15 juni 1935 op
het taalgebruik in gerechtszaken werden nageleefd.
De rechtbank nam onder meer kennis van:
– de dagvaarding van 8 september 2017;
– de beschikking van 24 november 2017 gewezen met toepassing van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek;
– de laatste (artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek) conclusies van partijen en de door hen ingediende stukken.
De zaak werd gepleit op de openbare terechtzitting van
15 november 2018, en vervolgens na sluiting van de debatten in beraad genomen.
II. Feiten
1. Op 21 december 2012 werd een notariële akte verleden
voor notaris Jan Boeykens waarbij Renault Retail Group een
gebouw en garage/ werkplaats overdraagt aan K. tegen betaling van een ‘basisprijs’ van 6.000.001,00 euro; een ‘bijkomende prijs’ werd als volgt overeengekomen (pagina 25):
“BIJKOMENDE PRIJS
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat de
Basisprijs, verhoogd zal worden met een bijkomende prijs,
bruto, inclusief alle lasten voor de Verkoper, gelijk aan vijfhonderd euro (€ 500,00) per vierkante meter bruto oppervlakte boven de grond (de Bijkomende Prijs). De Bijkomende
Prijs zal verschuldigd zijn voor de bruto, overdekte oppervlakte boven de grond, die veertienduizend vierkante meter
(14.000m2) overschrijdt.
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Jurisprudence

Company: x

La question n’est pas là, mais bien de savoir si l’appelante a
subi ou non un dommage du fait de cette publicité qui a pu
susciter dans le chef des lecteurs une confusion entre son
commerce et ceux de l’intimé.
L’intimé ne le conteste pas. Reste à pouvoir le chiffrer.
La somme de 1.000 € allouée ex aequo et bono par les premiers juges est excessive dès lors qu’il ne s’agit pas d’indemniser une perte de chiffre d’affaires mais bien de bénéfice.
Par conséquent, à défaut d’éléments objectifs permettant de
chiffrer autrement le préjudice subi par l’appelante, il lui
sera alloué la somme de 500 € acceptée par l’intimé.
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Rechtspraak

3. Op 21 maart 2014 sloten K. en Tunnelplaats NV een dadingovereenkomst omdat er onder meer discussie was gerezen over de juiste interpretatie van de clausule in verband
met de bijkomende prijs.
K. en Tunnelplaats kwamen overeen dat voor het bepalen
van de bijkomende prijs een onderscheid zou worden gemaakt tussen de bruto ondergrondse en bruto bovengrondse
bebouwde oppervlakte.
Voor de ondergrondse bruto bebouwde oppervlakte zou een
vergoeding betaald worden ten belope van 100 euro/m2,
evenwel enkel ten belope van die vergunde m2 boven de
14.000 m2.
Voor de bovengrondse bruto bebouwde oppervlakte zou een
vergoeding betaald worden ten belope van 500 euro/m2, en
dit enkel boven de 14.000 vergunde bruto m2 bovengronds.
4. Op 29 augustus 2014 heeft het College van Burgemeester
en Schepenen van de stad Antwerpen een stedenbouwkundige vergunning verleend aan Tunnelplaats NV.
Tegen deze vergunning werd een administratief beroep aangetekend bij de deputatie van de provincieraad Antwerpen.
De deputatie heeft het beroep onontvankelijk verklaard,
waarop beroep werd aangetekend bij Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen
heeft dit beroep op haar beurt verworpen op 24 februari
2015.
5. Met brief van 7 mei 2015 heeft K. aan Tunnelplaats NV
verzocht om over te gaan tot betaling van 2.728.580,00 euro
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6. Bij gebrek aan gunstig gevolg is K. op 4 juni 2015 overgegaan tot dagvaarding van Tunnelplaats NV voor de bevoegde rechtbank in Antwerpen in betaling van het saldo van
de koopprijs, gecorrigeerd, naar eigen zeggen na vaststelling van een telfout, tot een bedrag van 2.860.505 euro in
hoofdsom in plaats van het initieel vastgelegde bedrag van
2.728.580,00 euro.
7. Met brief van 9 juni 2015 heeft K. hierop aangekondigd
dat zij zou overgaan tot betaling van het niet-betwiste gedeelte van de gevorderde som, met name 2.037.705,00 euro.
8. Met overeenkomst van 26 juni 2015 heeft The Bottom
Line haar 500 aandelen volledig overgedragen aan Toncillo
BVBA tegen betaling van een prijs van 440.000,00 euro.
Daarnaast werd overeengekomen dat bij de waardering
van de aandelen rekening zou worden gehouden met de
uitkomst van de gerechtelijke procedure tegen Tunnelplaats NV met het oog op betaling door deze laatste van
3.433.085,70 euro maar waarvan Tunnelplaats op dat moment enkel 2.037.705,00 euro had betaald. The Bottom Line
zou 50 % ontvangen van de bedragen die K. bovenop het
reeds ontvangen bedrag van 2.037.705 euro zou ontvangen
van Tunnelplaats ingevolge de procedure voor de rechtbank
te Antwerpen.
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van
27 juni 2015 werd ontslag gegeven aan The Bottom Line als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder van K.
De heer M.V. werd tegelijkertijd benoemd tot bestuurder
voor een periode van zes jaar.
9. Op de navolgende algemene vergadering van K., die
diende te beslissen over de bestemming van het resultaat
van het boekjaar eindigend op 30 juni 2015, werd beslist tot
uitkering van een tantième van 1.500.000,00 euro aan de bestuurders; op dat moment waren dat Livius en de heer M.V.
Voordien werd aan de bestuurders (destijds Livius en The
Bottom line) reeds een tantième van 3.000.000,00 euro uitgekeerd na het einde van het boekjaar eindigend op 30 september 2013, en een tantième van 2.000.000,00 euro na het
boekjaar eindigend op 30 juni 2014.
10. Op 22 september 2015 werden tussen K. en Tunnelplaats NV twee nieuwe dadingen gesloten bij wijze van “addendum” bij de dadingovereenkomst van 21 maart 2014.
Met een eerste dading/ addendum wordt de bijkomende prijs
in onderling overleg bepaald op 2.500.000,00 euro, zodat
rekening houdend met de reeds betaalde 2.037.705,00 euro
nog een saldo moet worden betaald van 462.295,00 euro. Dit
bedrag werd bij de ondertekening van de dading door Tunnelplaats NV betaald.
Met een tweede dading/ addendum wordt een geschil beslecht over de beëindiging van een overeenkomst van
26 maart 2013 m.b.t. een opdracht tot het zoeken van kandidaat investeerders en/of kopers voor een onroerend goed
te Antwerpen, Tunnelplaats 3/7 en het delen van publicitaire inkomsten en eventuele subsidies. Er werd overeengekomen dat Tunnelplaats NV ter beslechting van het geschil
300,000,00 euro aan K. zou betalen. Dit bedrag werd bij de
ondertekening van de dading door Tunnelplaats NV betaald.
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2. K. had destijds twee aandeelhouders met ieder 500 aandelen: (i) The Bottom Line en (ii) Toncillo BVBA die in 2015
haar naam veranderde in Geuzen en bij vonnis van 28 augustus 2018 failliet verklaard werd.
Bestuurders waren (i) The Bottom Line met de heer T.D. als
vaste vertegenwoordiger en (ii) Livius met als vaste vertegenwoordiger de heer M.D.

in functie van wat partijen in de dadingovereenkomst van
21 maart 2014 nader waren overeengekomen.

Company: x

De Koper neemt de verplichting op zich om hiertoe zo spoedig mogelijk een stedenbouwkundige vergunningaanvraag
in te dienen. De Bijkomende Prijs zal betaalbaar zijn binnen
de vijftien dagen na aflevering van een uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning. Er zal alsdan een bijkomende
verklaring ter registratie worden aangeboden”.
Dezelfde dag werd meteen ook een notariële akte verleden
voor notaris Jan Boeykens waarbij K. hetzelfde gebouw en garage/ werkplaats op haar beurt overdraagt aan Tunnelplaats
NV tegen betaling van een ‘Basisprijs’ van 9.250.00,00 euro;
een ‘Bijkomende Prijs’ werd als volgt overeengekomen (pagina’s 24 en 25):
“Bijkomende prijs
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat de
Basisprijs, verhoogd zal worden met een bijkomende prijs,
bruto, inclusief alle lasten voor de Verkoper, gelijk aan vijfhonderd euro (€ 500,00) per vierkante meter bruto oppervlakte (de Bijkomende Prijs). De Bijkomende Prijs zal verschuldigd zijn voor de bruto oppervlakte die vijftienduizend
vijfhonderd vierkante meter (15.500m2) overschrijdt.
De Koper neemt de verplichting op zich om hiertoe zo spoedig mogelijk een stedenbouwkundige vergunningaanvraag
in te dienen. De Bijkomende Prijs zal betaalbaar zijn binnen
de vijftien dagen na aflevering van een uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning. Er zal alsdan een bijkomende
verklaring ter registratie worden aangeboden”.
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III. Vorderingen van partijen
13. Overeenkomstig haar conclusie, ingediend op 8 augustus 2018, verzoekt Renault Retail Group:
“Naar recht vast te stellen dat conclusieneemster van NV K.
de bijkomende prijs vordert, provisioneel begroot, overeenkomstig blz. 25 van de verleden authentieke akte van 21 december 2012, van 1.854.810 EUR, rekening houdend met het
PV van vaststelling van gerechtsdeurwaarder Jan Weyns van
12 januari 2018, geruggensteund op de berekeningen van
landmeter-expert Thibaud Den Hartigh;
Akte te verlenen van het voorbehoud om meer te vorderen
indien er in de loop van de komende maanden een nieuwe
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt ingediend
en bekomen voor een grotere bovengrondse bruto-oppervlakte, begroot op 1 EUR provsioneel;
Als dusdanig NV K. te veroordelen tot bovenvermelde provisionele hoofdsom van 1.854.810 EUR, weliswaar gekapitaliseerd met gerechtelijke interesten vanaf 25 november 2015
tot en met 8 augustus 2018, zijnde 1.960.699,33 EUR;
Vervolgens de gerechtelijke interesten verder te doen lopen
op betreffend gekapitaliseerd bedrag vanaf 9 augustus 2018
tot en met de dag van betaling;
In ondergeschikte orde, in alle gevallen, de gerechtelijke interesten toe te kennen vanaf de ingebrekestelling van 25 november 2015 tot en met de dag van betaling;
De bestuurders NV Livius, M.V., T. d. W. en NV The Bottom
Line, in solidum, te veroordelen tot hetzelfde bovenvermelde
gekapitaliseerde bedrag van 1.960.699,33 EUR, te verhogen
met gerechtelijke interesten vanaf 9 augustus 2017, op zijn
minst tot de hoofdsom van 1.854.810 EUR, verhoogd met de
gerechtelijke interesten vanaf 25 november 2015 tot en met
de dag van betaling, op grond van de pauliaanse vordering;
Bij gebreke van het toekennen van de pauliaanse vordering
conclusietermijnen te bepalen voor instaatstelling van de
bijkomstige vordering aangaande de bestuursaansprakelijkheid overeenkomstig art. 528 W. Venn. Juncto art. 61 § 2 W.
Venn., nadat eventueel de exceptie van samenhang is opgeslost aangaande de afzonderlijke vordering die NV K. heeft
ingesteld lastens NV The Bottom Line, eveneens op grond
van bestuurdersaansprakelijkheid voor de rechtbank van
koophandel Gent, afdeling Brugge;
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In alle gevallen, alle verwerende partijen te veroordelen tot
de kosten van het geding:
–
de
dagvaardingskosten
en
rolrechten:
392,14 EUR + 369,14 EUR en 316,22 EUR, in totaal
1.078,06 EUR
– de eveneens door de andere partijen gevorderde rechtsplegingsvergoeding van 18.000 EUR;
Geenszins in te gaan op de tussenvordering van NV K. dat er
allereerst een deskundigenonderzoek moet worden bevolen;
Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar te laten zoals wettelijk voorzien en hierop geen uitzonderling te laten”.
14. Overeenkomstig haar syntheseconclusie, ingediend op
3 oktober 2018, verzoekt K.:
“In hoofdorde:
De vorderingen van de NV Renault Retail Group Belgium
lastens K. NV af te wijzen als onontvankelijk, minstens ongegrond;
De NV Renault Retail Group Belgium te veroordelen tot
de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding voorlopig begroot op een bedrag à rato van
18.000,00 Euro.
Minstens:
Maatregelen te bevelen alvorens recht te doen op grond van
artikel 19, derde lid Ger. W. en hiertoe een deskundige aan
te stellen met als opdracht om na de voorlopige oplevering
én op basis van de as built plannen:
“partijen op te roepen en zich ter plaatse te begeven;
de totale oppervlakte van het gebouw op de Tunnelplaats
te bepalen;
advies te verstrekken over het begrip “de bruto-overdekte
oppervlakte boven de grond” en te bepalen hoe deze moet
worden berekend;
op basis van dit advies de “bruto-overdekte oppervlakte
boven de grond” te bepalen ten opzichte van de totale oppervlakte én aan te geven met welke oppervlakte in m2 de
oppervlakte van 14.000 m2 wordt overschreden;
een afrekening op te stellen tussen partijen door de oppervlakte bruto-overdekte oppervlakte in m2 boven de
14.000 m2 te vermenigvuldigen met 500 Euro;
verder alle nuttige inlichtingen te verschaffen aan partijen
en te antwoorden op alle ter zake dienende vragen die hem
door de partijen in het kader van de uitvoering van deze
opdracht mochten worden gesteld;
zo mogelijk partijen tot een vergelijk trachten te brengen
en in ontkennend geval, na beantwoording van de opmerkingen van partijen op het verslag in voorlezing, binnen de
redelijke termijn door hem te bepalen, zijn gemotiveerd en
onder eed te bevestigen verslag omtrent bovenvermelde opdracht, mits naleving van de bepalingen omtrent het deskundigenonderzoek zoals opgenomen in het Ger. W., neer
te leggen ter griffie binnen drie maanden na aanvatting van
zijn opdracht, onverminderd het bepaalde in het art. 972bis,
§ 2, 2de lid van het Ger.W.;
de deskundige te machtigen de bijstand in te roepen van iedere andere deskundige waarvan hij de tussenkomst nuttig
acht, mits hij partijen voor aanvang van eigenlijke tussenkomst op de hoogte brengt van de raming van de daarvan
verbonden erelonen en kosten en de deskundige ambtshalve
te machtigen alle nuttige inlichtingen in te winnen welke hij
nuttig zal achten”.
Te zeggen dat de deskundige door NV Renault Retail Group
Belgium als meest gerede partij moet worden geprovisioneerd én ertoe gehouden is zijn ereloonprestaties en de
kosten gedateerd, gedetailleerd, per eenheden en aantal
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12. Met aangetekende brief van 25 november 2015 heeft
Renault Retail Group K. in gebreke gesteld tot betaling van
de bijkomende prijs, die door Renault Retail Group op dat
moment werd bepaald op 2.000.000,00 euro. Bij gebrek aan
gunstig gevolg is Renault Retail Group op 8 september 2017
overgegaan tot dagvaarding voor deze rechtbank.
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11. Op 31 maart 2016 heeft The Bottom Line een procedure tegen Geuzen BVBA (voorheen: Toncillo) ingeleid voor
de bevoegde rechtbank in Gent in betaling van de helft
van het saldo van de koopprijs ontvangen van Tunnelplaats NV. Met vonnis van 3 mei 2018 heeft de rechtbank
Geuzen BVBA veroordeeld tot betaling aan The Bottom
Line van 231.147,50 euro in hoofdsom, hetzij de helft van
462.295,00 euro, te verhogen met interesten en kosten.
Op 28 augustus 2015 werd Geuzen BVBA failliet verklaard.
The Bottom Line heeft het saldo van 231 147,50 euro in uitvoering van het vonnis van 3 mei 2018 tot dusver niet ontvangen.
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16. Overeenkomstig haar syntheseconclusie, ingediend op
8 oktober 2018, verzoekt The Bottom Line:
“Alle vorderingen (m.i.v. de vordering tot gemeenverklaring)
van eiseres lastens concludente af te wijzen als onontvankelijk minstens ongegrond.
De tussenvordering van K. jegens concludente onontvankelijk te verklaring, ondergeschikt deze vordering ongegrond
te verklaren, meer ondergeschikt deze vordering aan te houden tot er uitspraak over is gedaan in de procedure hangende voor de rechtbank van koophandel Gent afdeling Brugge
(procedure gekend onder AR nr. A/18/00353).
Eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, inbegrepen de kost van de dagvaarding en de basisrechtsplegingsvergoeding op heden begroot op 18.000,00 EUR.
K. – gelet op de door haar ingestelde tussenvordering – te
veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding op heden begroot op 1.440,00 EUR.
Het vonnis van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad te verklaren niettegenstaande elk verhaal en met uitsluiting van
de mogelijkheid tot kantonnement’.
17. Overeenkomstig zijn syntheseconclusie, ingediend op
8 oktober 2018, verzoekt de heer T.D.:
“Alle vorderingen van de eiseres lastens concluant onontvankelijk en minstens integraal ongegrond te verklaren.
De tussenvordering van de NV K. onontvankelijk en minstens ongegrond te verklaren. Deze vordering minstens onbepaald uit te stellen.
In ieder geval de eiseres te veroordelen tot betaling van de
kosten aan de zijde van de heer T.D. begroot op 18.000 euro
rechtsplegingsvergoeding (ambtshalve te indexeren)
De NV K. te veroordelen tot het betalen aan T.D. van een
rechtsplegingsvergoeding van 1.440, euro”.

19. Overeenkomstig artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek
moet het belang een reeds verkregen en dadelijk belang zijn.
Dit vereiste van een reeds verkregen en dadelijk belang veronderstelt dat er beweerd wordt dat een rechtsschending
heeft plaatsgehad of dat er een geschil of betwisting bestaat.
Bestaat er geen geschil tussen partijen, dan is er niets te beslechten en heeft de eiser per definitie geen belang bij het
voeren van een geding (P. VANLERSBERGHE, “Art. 18 Ger.
W.” in Comm. Ger., nr. 17).
20. Verwerende partijen betwisten de ontvankelijkheid van
de vordering omdat Renault Retail Group geen actueel belang zou hebben om ze in te stellen; het zou hier gaan om
een actio ad futurum. De gebeurlijke betaling van de bijkomende prijs, zoals beschreven in de koopovereenkomst van
21 december 2012, zou immers pas kunnen worden vastgesteld nadat het gebouw is opgeleverd. Pas dan zou komen
vast te staan of, en zo ja hoeveel bruto-overdekte oppervlakte de grens van 14.000,00 m2 overschrijdt.
De rechtbank treedt de stelling van verwerende partijen niet
bij. Renault Retail Group vertoont wel degelijk een actueel
belang om haar vordering in te stellen. Renault Retail Group
houdt immers voor titularis te zijn van een subjectief recht,
met name van een vordering tot betaling van een bijkomende prijs, voorlopig bepaald op 1.854.810,00 euro, en vertoont dus op dit punt ook het vereiste belang en de vereiste
hoedanigheid overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het
Gerechtelijk Wetboek, om in rechte te kunnen optreden ten
aanzien van K. en de andere verwerende partijen. Renault
Retail Group stelt met name dat deze bijkomende prijs “betaalbaar is “binnen de vijftien dagen na aflevering van een
uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning” (pagina 25
van de overeenkomst van 21 december 2012); aangezien de
stedenbouwkundige vergunning intussen werd verleend
zou de bijkomende prijs verschuldigd zijn.
Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het
ingeroepen subjectief recht betreft niet de ontvankelijkheid
maar de gegrondheid van de vordering. Er bestaat wel degelijk een geschil tussen partijen.
21. De rechtbank heeft na onderzoek van de zaak geen onontvankelijkheidsgrond vastgesteld die zij ambtshalve zou
moeten opwerpen.
22. De vordering van Renault Retail Group is ontvankelijk.

IV. Beoordeling door de rechtbank
2. Ten gronde
1. Ontvankelijkheid
a. Vordering van Renault Retail Group jegens K.
18. Overeenkomstig artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechtsvordering niet worden toegelaten indien
de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in
te dienen.
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23. In de koopakte van 21 december 2012 wordt overeengekomen dat K. de betaling van een bijkomende prijs van
500 euro per vierkante meter verschuldigd is aan Renault
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15. Overeenkomstig hun syntheseconclusie, ingediend op
8 oktober 2018, verzoeken Livius en de heer M.V. dat de
rechtbank:
“De vordering van eiseres onontvankelijk, minstens ongegrond zou verklaren;
De tussenvordering van NV K. ten opzichte van concludenten eveneens ongegrond zou verklaren;
Eiseres zou veroordelen tot de gedingkosten, met inbegrip
van de rechtsplegingsvergoeding begroot op het basisbedrag
van 18.000 euro;
NV K. eveneens zou veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding die wordt begroot op het basisbedrag van
1.440 euro”.

De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht, heeft hoedanigheid en belang om de vordering
in te stellen, ook al wordt dit recht betwist.
Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het
subjectief recht dat door de eiser wordt ingeroepen, betreft
niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering (zie ook: Cass. 26 februari 2004, A.C. 2004, nr. 106,
334; J. VAN DONINCK en P. TAELMAN “De inschrijving in
de Kruispuntbank van de Ondernemingen als procesvoorschrift” (noot onder Cass. 6 februari 2015), T.B.H. 2016,
p. 650-651, vn. 36).

Company: x

controleerbaar bij te houden en partijen op geregelde tijdstippen, minstens om de drie maanden, een overzicht van
de ereloonprestaties en kosten te bezorgen;
In ondergeschikte orde:
Te oordelen dat NV Livius, M.V., NV The Bottom Line en
T.D. de NV K. in solidum én de ene bij gebreke van de andere moeten vrijwaren voor alle bedragen waartoe NV K. in het
kader van deze procedure zou worden veroordeeld”.
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Retail Group voor de bruto, overdekte oppervlakte boven de
grond die 14.000 m2 overschrijdt.
Deze bijkomende prijs “zal betaalbaar zijn binnen de vijftien dagen na aflevering van een uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning’ (zie ook randnr. 1).
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NV had bedongen aan de hand van een gelijkluidende prijsclausule (zie randnr. 1).
K. kan dus moeilijk voorhouden dat zij zelf in haar relatie
tot Renault Retail Group niet gehouden is tot betaling indien
zij tegelijkertijd meent dat Tunnelplaats NV wel betaling is
verschuldigd, terwijl de bijkomende prijs in de beide verhoudingen betaalbaar is vijftien dagen na aflevering van een
uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning, ook al wordt
in de dading van 21 maart 2014 tussen K. en Tunnelplaats
NV (nog) meer de nadruk gelegd op vergunde oppervlakte
(zie randnr 1).
26. De rechtbank oordeelt dat er geen dienstige reden is om
een deskundigenonderzoek te bevelen overeenkomstig artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek. Het verzoek tot aanstelling van een gerechtsdeskundige is ongegrond.
27. Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vervallen interesten van kapitalen interest kunnen opbrengen,
ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning ofwel
ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking heeft op interesten
die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn.
De neerlegging van een conclusie kan gelijkgesteld worden
met een gerechtelijke aanmaning als deze conclusie de aandacht van de schuldenaar op de kapitalisatie van interesten
trekt.
De conclusie van 8 augustus 2018 van Renault Retail Group
strekt tot kapitalisatie van de vervallen interesten overeenkomstig artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek. De rechtbank kent de kapitalisatie toe conform deze conclusie die
geldt als gerechtelijke aanmaning,
b. Vordering van Renault Retail Group op grond van artikel 1167
B.W.
28. Overeenkomstig artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek, kan een schuldeiser in eigen naam opkomen tegen
handelingen die zijn schuldenaar verricht heeft met bedrieglijke benadeling van zijn rechten.
Een dergelijke pauliaanse vordering strekt tot vergoeding
van de schade die de bedrieglijke verarming van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent.
De vergoeding van deze schade, terzake van de bedrieglijke
overdracht van een vermogensbestanddeel door de schuldenaar aan een derde-medeplichtige, bestaat in beginsel
hierin dat die overdracht aan de agerende schuldeiser niet
tegenwerpelijk is zodat hij tot executie op het overgedragen vermogensbestanddeel kan overgaan (Cass. 13 januari
2017, T.B.H. 2017, afl. 7, 743, noot G. LINDEMANS).
De niet-tegenwerpelijkheid is een herstel in natura van de
schade die de benadeelde schuldeiser lijdt. Indien herstel in
natura niet mogelijk of gepast blijkt te zijn, kan het herstel
ook plaatsvinden bij wijze van equivalent, d.i. een schadevergoeding in geld. De pauliaanse vordering heeft een indemnitaire functie die zijn grondslag vindt in de buitencontractuele aansprakelijkheid.
De vordering moet ingesteld worden tegen de persoon die
deel heeft genomen aan de aangevochten rechtshandeling.
Er gelden vier toepassingsvoorwaarden:
(i) de schuldeiser is titularis van een schuldvordering die
dateert van vóór de datum waarop de aangevochten handeling werd verricht (anterioriteitsvereiste);
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25. K. voert hiertegen geen concreet verweer. K. verzoekt de
rechtbank enkel om “buiten de zaak te worden gesteld” aangezien zij niet (meer) de financiële middelen zou hebben om
de bijkomende prijs te betalen, en K. hier ook een pauliaanse
vordering instelt tegen de voormalige bestuurders die “ingeval van een veroordeling, de noodzakelijke financiële
middelen aan de vennootschap onttrokken”. Er zou daarom
geen reden zijn om nog rechtstreeks tegen K. te ageren.
De rechtbank oordeelt dat er geen reden is om K. “buiten
de zaak te stellen”; de vordering van Renault Retail Group
jegens K. is ontvankelijk en gegrond. Het past daarom K. te
veroordelen tot betaling van de bijkomende prijs, die thans
provisioneel wordt vastgesteld op 1.854.810,00 euro, te
verhogen met nalatigheidsinteresten aan de gewone wettelijke interestvoet te rekenen vanaf de ingebrekestelling van
25 november 2015.
De rechtbank verleent verder akte aan Renault Retail Group
van het voorbehoud dat zij formuleert om haar vordering
op dit punt aan te passen indien er in de loop van de komende maanden een nieuwe stedenbouwkundige vergunning zou worden ingediend en bekomen voor een grotere
bovengrondse bruto-oppervlakte, hetgeen niet kan worden
uitgesloten op grond van de brief van 6 augustus 2018 van
gerechtsdeurwaarder Jan Weyns.
K. heeft overigens zelf reeds de bijkomende prijs geëist en
ontvangen die zij zelf in haar overeenkomst met Tunnelplaats
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24. De rechtbank oordeelt dat deze bepaling op zich duidelijk is. De bijkomende prijs is betaalbaar of verschuldigd
binnen een termijn van vijftien dagen na het verlenen van
een uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning.
In dit geval werd de stedenbouwkundige vergunning uitgereikt op 29 augustus 2014. Met beslissing van de Raad voor
Vergunningenbetwistingen van 24 februari 2015 werd de
vergunning definitief en uitvoerbaar.
Uit het gegeven dat de prijs betaalbaar is binnen vijftien
dagen na het verlenen van een uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning, volgt dat partijen de betaling van de prijs
hebben bepaald in functie van de effectief vergunde oppervlakte, en dus niet van de effectief gebouwde oppervlakte
zoals een aantal verwerende partijen voorhouden.
Er is dus geen reden om de oplevering van het gebouw af
te wachten of een gerechtsdeskundige aan te stellen om de
effectief gebouwde oppervlakte te laten bepalen.
De bijkomende prijs kan worden vastgesteld aan hand van
de stedenbouwkundige vergunning, en meer specifiek het
proces-verbaal van vaststelling van gerechtsdeurwaarder
Jan Weyns van 12 januari 2018 dat door Renault Retail
Group wordt bijgebracht en is opgesteld na opmeting van
de plannen van de stedenbouwkundige vergunning door
landmeter T.H.
Op basis hiervan kan worden opgemaakt dat er een totaal
bebouwde oppervlakte is vergund van 25.179 m2. Indien
de oppervlakte van de ondergrondse verdiepingen hiervan
wordt afgetrokken, komt men uit op een oppervlakte van
17.709,62 m2.
De bijkomende prijs kan aldus worden vastgesteld:
17.709,62 m2 minus 14.000,00 m2, maal 500 euro per m2 is
gelijk aan 1.854.810 euro.
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30. De rechtbank oordeelt daarentegen dat niet aan de
toepassingsvoorwaarden van de actio pauliana is voldaan
ten aanzien van de twee eerder uitgekeerde tantièmes van
respectievelijk 3.000.000,00 euro, uitgekeerd na het einde
van het boekjaar eindigend op 30 september 2013 en
2.000.000,00 euro, uitgekeerd na het boekjaar eindigend op
30 juni 2014.
De uitkering van deze tantièmes kon immers wel worden
verantwoord vanuit een normale bedrijfsvoering.
De uitkering ervan kon telkens op grond van het bedrijfsresultaat worden verantwoord, te meer daar de schuldvordering van Renault Retail Group destijds volledig was gedekt
door de schuldvordering die K. op haar beurt had ten aanzien van Tunnelplaats NV. K. zou de schuldvordering van
Renault Retail Group volledig kunnen betalen met wat zij
op grond van gelijkluidende criteria van Tunnelplaats NV
zou ontvangen. Het is enkel door dit niet te doen, en zichzelf
als bestuurders destijds in 2015 te bevoordelen met een tantième van 1.500.000,00 euro, dat K. niet in staat is gebleken
om haar betaalverplichting ten aanzien van Renault Retail
Group na te komen.
Er kan geen abnormale of bedrieglijke handeling worden
vastgesteld in verband met de tantièmes van respectievelijk
3.000.000,00 euro (2013) en 2.000.000,00 euro (2014).
De rechtbank besluit dat de vordering op dit punt ten aanzien van de toenmalige bestuurders Livius en The Bottom
Line ongegrond moet worden verklaard.
c. Vorderingen wegens bestuurdersaansprakelijkheid
31. Renault Retail Group stelt in ondergeschikte orde een
vordering wegens bestuurdersaansprakelijkheid op grond
van artikel 528 W. Venn. juncto artikel 61, § 2 W. Venn. in
jegens de bestuurders van K.
K. stelt eveneens in ondergeschikte orde een tussenvordering in tegen de toenmalige bestuurders van Livius en The
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29. De rechtbank oordeelt dat in dit geval voldaan is aan
de toepassingsvoorwaarden van de actio pauliana ten aanzien van de laatste tantième van 1.500.000,00 euro die na
het boekjaar eindigend op 30 juni 2015 werd uitgekeerd aan
Livius en de heer M.V.
De uitkering van deze tantième kan niet worden verantwoord vanuit een normale bedrijfsvoering of een normaal
beheer van een vermogen. Zoals K. dit ook uitdrukkelijk erkent, is zij immers door de uitkering van de tantième niet
meer in staat om de bijkomende prijs van 1.854.810,00 euro
aan Renault Retail Group te betalen (benadeling), terwijl zij
korte tijd vóór de uitkering van de tantième in juni 2015
zelf wel 2.037.705,00 euro van Tunnelplaats NV had ontvangen als prijs voor hetzelfde onroerend goed. Op 22 september 2015 ontving K. daarbovenop een laatste schijf van
462.295,00 euro van Tunnelplaats NV en een andere betaling van 300.000 euro.
De benadeling van Renault Retail Group is dus duidelijk het
gevolg van een bedrieglijke handeling van de schuldenaar
(abnormale handeling).
Er is voldaan aan de anterioriteitsvereiste. Het is niet vereist dat de schuldvordering van de benadeelde schuldeiser effen en opeisbaar is op het ogenblik waarop de aangevochten handeling wordt gesteld; het volstaat dat ze op dat
ogenblik bestaat. Dit is hier ontegensprekelijk het geval; de
schuldvordering tot betaling van een bijkomende prijs bestaat reeds sinds de ondertekening van de overeenkomst van
21 december 2012 en is opeisbaar geworden in maart 2015,
nadat de Raad voor Vergunningenbetwistingen het beroep
tegen de stedenbouwkundige vergunning had verworpen.
Toen de tantième werd uitgekeerd, was de schuldvordering
van K. ook reeds opeisbaar.
De bestuurders aan wie de tantième van de 1.500.000,00 euro
werd uitgekeerd, hebben desbewust deelgenomen aan het
pauliaans bedrog. Als bestuurders waren zij, minstens behoorden zij op de hoogte te zijn van de financiële toestand
van de onderneming, en de benadeling die door de uitkering
van de tantième werd veroorzaakt.
Bestuurders hebben een positieve fiduciaire plicht om te
handelen in het vennootschapsbelang en dit belang wordt
ingekleurd door de belangen van de vennootschapsschuldeisers. Door zichzelf als bestuurders/ insiders van de onderneming een vergoeding uit te keren, zelfs wanneer de
algemene vergadering de tantièmes goedgekeurd had, en
Renault Retail Group als externe schuldeiser niet te betalen,
hebben zij hun aansprakelijkheid ten aanzien van Renault
Retail Group in het gedrang gebracht. De keuze om zichzelf

te bevoordelen ten koste van Renault Retail Group, kan niet
op bedrijfseconomische gronden worden verantwoord (vergelijk: J. VANANROYE en L. MARIËN, “Fraus en schuldeisersbenadeling in het ondernemingsrecht” in A. DE BOECK,
I. SAMOY, S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK (eds.), Fraus
omnia corrumpit: mogelijkheden en moeilijkheden in het
privaatrecht, Brugge, die Keure, 2014, 145-146).
De rechtbank besluit dat de vordering op dit punt ten aanzien van de toenmalige bestuurders Livius en de heer M.V.
gegrond is.
De rechtbank veroordeelt Livius en de heer M.V. overeenkomstig artikel 1167 BW. tot betaling van een schadevergoeding van 1.500.000,00 euro in hoofdsom, te verhogen met
vergoedende interesten aan de gewone wettelijke interestvoet vanaf 25 november 2015.
Artikel 1154 B.W. heeft enkel betrekking op geldschulden
en heeft dus geen betrekking op waardeschulden, zoals de
verbintenis tot vergoeding van schade wegens pauliaans bedrog. Bij waardeschulden kan de rechter interest op compensatoire interest toekennen, zonder aan de voorwaarden
van artikel 1154 B.W. gebonden te zijn, indien hij oordeelt
dat dit voor een volledige vergoeding van de schade vereist is (Cass. 22 december 2006, R.W. 2006-07, 1439, noot A.
VAN OEVELEN).
De rechtbank kent de kapitalisatie toe van de vervallen interesten conform de conclusie van Renault Retail Group van
8 augustus 2018 met het oog op een volledige vergoeding
van de schade,
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(ii) de schuldeiser moet benadeeld zijn; dit wil zeggen dat
de verhaalsmogelijkheden van de schuldeiser zijn verminderd of bemoeilijkt ten gevolge van de aangevochten handeling;
(iii) de benadeling is het gevolg van een bedrieglijke handeling van de schuldenaar; hiervan is sprake indien een
rechtshandeling, mede gelet op de aanwezigheid van
schuldeisers, niet kadert binnen een normaal voorzichtig en
zorgvuldig beheer van een vermogen en de betrokken schuldenaar weet of redelijkerwijze behoort te weten dat hij op
die manier zijn schuldeisers benadeelt. Slechts als de handeling normaal is, is een bedrieglijke intentie vereist;
(iv) de derde-wederpartij van de schuldenaar moet desbewust deelgenomen hebben aan het pauliaans bedrog indien
het gaat om een handeling onder bezwarende titel; dit veronderstelt dat de derde op de hoogte was, of behoorde te zijn
van de door de schuldenaar gepleegde benadeling.
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Bottom Line en hun respectieve vaste vertegenwoordigers,
met name de heer M.V. en de heer T.D.

33. Aangezien dit geen eindvonnis is (artikel 1017 Ger. W.),
houdt de rechtbank de beslissing omtrent de gerechtskosten
aan.
V. Beslissing van de rechtbank
De rechtbank:
– doet uitspraak op tegenspraak;
– verklaart de vordering van Renault Retail Group ontvankelijk en gegrond en de hiernavolgende mate;
– veroordeelt K. tot betaling aan Renault Retail Group van
een provisionele som van 1.854.810,00 euro in hoofdsom,
te verhogen met nalatigheidsinteresten aan de gewone wettelijke interestvoet vanaf 25 november 2015 en neemt akte
van de actualisatie van de vordering van Renault Retail
Group die, omwille van kapitalisatie, thans gelijk is aan een
totaalbedrag van 1.960.699,33 euro (hoofdsom + gekapitaliseerde interesten), te verhogen met nalatigheidsinteresten
vanaf 9 augustus 2018 tot de datum van volledige betaling,
waarvan K. 1.500.000,00 euro in hoofdsom, te verhogen met
(gekapitaliseerde) interesten zoals hierna bepaald, in solidum gehouden is met Livius en de heer M.V., en verleent
verder akte aan Renault Retail Group van het voorbehoud
dat zij formuleert om haar vordering op dit punt aan te
passen indien er in de loop van de komende maanden een
nieuwe stedenbouwkundige vergunning zou worden ingediend en bekomen voor een grotere bovengrondse bruto-oppervlakte;
– verklaart de pauliaanse vordering van Renault Retail
Group jegens Livius en de heer M.V. ontvankelijk en gegrond
ten belope van 1.500.000,00 euro in hoofdsom, te verhogen
met vergoedende interesten aan de gewone wettelijke interestvoet vanaf 25 november 2015 tot 8 augustus 2018, kent
de kapitalisatie van deze vervallen interesten toe, en kent
verder interesten toe aan de gewone wettelijke interestvoet
vanaf 9 augustus 2018 op de hoofdsom en de aldus gekapitaliseerde interesten tot de datum van volledige betaling, en
veroordeelt K., Livius en de heer M.V. in solidum tot betaling hiervan aan Renault Retail Group;

1.
2.
3.

– verklaart de pauliaanse vordering van Renault Retail
Group jegens The Bottom Line en de heer T.D. ontvankelijk
maar ongegrond;
– verzendt de vordering van Renault Retail Group wegens
bestuurdersaansprakelijkheid en de tussenvordering van K.
naar de bijzondere rol voor verdere instaatstelling;
– houdt de beslissing omtrent de gerechtskosten aan;
– verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande de aanwending van welk rechtsmiddel ook.
(…)

Noot – De pauliaanse vordering in vennootschapscontext: niets nieuws onder de zon?
Inleiding
1. In haar vonnis van 6 december 2018 wordt de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel
o. a. geconfronteerd met een pauliaanse vordering ingesteld door een schuldeiser, R.R.G. nv, tegen de beweerde bedrieglijke handeling van haar schuldenaar,
K. nv, op grond van artikel 1167 BW. De handeling
bestond erin dat het bestuursorgaan van K. nv tantièmes had uitgekeerd aan zijn bestuursleden waardoor
de verhaalmogelijkheden van R.R.G. nv aanzienlijk
werden ingekort.
Het vonnis doet de vraag rijzen naar de specifieke
toepassing van de pauliaanse vordering in vennootschapsrechtelijke context. Om op deze vraag te kunnen antwoorden, zetten we eerst nog eens de vier
klassieke voorwaarden van de pauliaanse vordering
uiteen (I). Vervolgens staan we stil bij de oproep van
enkele auteurs om die voorwaarden een aan een vennootschapscontext aangepaste uitlegging te geven (II).
In laatste instantie zullen we nagaan hoe de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel de
pauliaanse voorwaarden heeft toegepast op het hierboven beschreven geval (III). We stellen daarbij vast
dat zij het vennootschapsbelang als toetsingscriterium heeft gebruikt om het abnormale karakter van de
beweerde bedrieglijke handeling van K. nv te bepalen.

I. De vier voorwaarden van de pauliaanse vordering
2. Om een pauliaanse vordering te doen slagen, moet
er aan vier cumulatieve voorwaarden worden voldaan.
De schuldeiser moet eerst en vooral over een schuldvordering beschikken die is ontstaan “voor de bestreden handeling”.1 Dit wordt de anterioriteitsvoorwaarde genoemd.2 Het is niet vereist dat de schuldvordering
opeisbaar is, vaststaat of door de rechter werd erkend
op het ogenblik van de aangevochten handeling. Het
is voldoende dat zij op dat ogenblik bestaat.3 Ook het
bedrag van de schuldvordering moet op het moment
van de handeling allerminst bepaald zijn, noch door

Cass. 5 januari 2006, AR C.04.0607.N; Cass. (1e k.) 19 maart 1998, RW 1998-99, 1177, noot K. VAN RAEMDONCK.
Voor een uitgebreide bespreking, zie A. LENAERTS, “Over de pauliaanse vordering: draagwijdte van de anterioriteitsvoorwaarde en rechtsgevolgen”, TBBR 2009,
494-507.
Cass. 20 maart 2008, AR F.07.0027.N. De schuldvordering moet wel opeisbaar zijn op het moment dat de pauliaanse vordering wordt ingesteld (Brussel (4e k.)
19 oktober 1998, TBBR 2001, 145; Antwerpen (1e k.) 13 januari 2014, nr. 2011/AR/2344, www.juridat.be; Rb. Hasselt 23 april 2001, RW 2003-04, 1350; Rb. Ieper
13 juni 1995, TBBR 1997, 438). Contra: Gent (7e k.) 15 september 2008, TBBR 2009, 529.
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3. Gerechtskosten
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32. Partijen verzoeken de rechtbank om dit onderdeel van
het geschil naar de bijzondere rol te verzenden voor verdere instaatstelling. De rechtbank stelt inderdaad vast dat dit
onderdeel van het geschil nog niet door partijen is uitgewerkt, en dus niet in staat is om te worden behandeld en
beoordeeld.
Bovendien zou K. een gelijkaardig geschil in bestuurdersaansprakelijkheid voor de ondernemingsrechtbank van
Gent, afdeling Brugge hebben ingeleid dat daar op een zitting van 11 december 2018 voor pleidooien is vastgesteld.
De rechtbank verzendt de vordering van Renault Retail
Group op dit punt, en de vordering van K. naar de bijzondere rol voor verdere instaatstelling.
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