
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mdseminars.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en 

recente wetswijzigingen 
 

Meester Emmanuel Leroux 
Advocaat, KPMG Law 

 

 

Prof. dr. Bernard Tilleman 
Gewoon Hoogleraar KULeuven – Decaan rechtsfaculteit KULeuven 

 

 

 

 

 

 
9 juni 2022 

 





Inhoudsopgave documentatie 

In deze documentatiebundel vindt u de volledige teksten van de vonnissen en arresten besproken in de 
slides, voor zover beschikbaar. Rechtspraak waarvan geen volledige tekst voor handen is, is cursief 

weergegeven. 
 

 

Wetgeving ……………………………………………………………………………………………………..………… 1 

- Wet van 20 december 2021 tot invoering van diverse bepalingen inzake de invordering en tot 
aanpassing van bepalingen ten gevolge van de invoering van het wetboek van de minnelijke en 
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen ............................................. 3 

- KB van 29 september 2021 tot wijziging van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV 
aangaande rekenkundige en logische controles van de neer te leggen jaarrekening en het gebruik 
van de eBox door de Nationale Bank van België .............................................................................. 11 

- Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het WVV en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van 
het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 
2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 
(EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het 
kader van het vennootschapsrecht .................................................................................................. 15 

-  Wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen ..................................................... 23 

 

Rechtspraak  ................................................................................................................  89 

- Cass. (1re ch.) RG C.20.0572.F, 26 novembre 2021 ……………………………………………………………………. 91 

- Cass. (1e k.) AR C.19.0255.N, 18 juni 2021 …………………………………………………………………………………. 97 

- Cass. (2e k.) AR P.20.1325.N, 4 mei 2021 ………………………….…………………………………………………….. 103 

- Orb. Gent (afd. Brugge) 4 mei 2021………………………………….……………………………………………………………./ 

- RvS 5 februari 2021 …………………………………...……………………………………………………………………………. 113 

- Cass. 4 december 2020 …………………………………………………………….……………………………………………… 119 

- Antwerpen 29 oktober 2020 …………………………………………………….……………………………………………… 125 

- GwH 15 oktober 2020 ……………………………………………………………………………………………………………… 133 

- Cass. 9 oktober 2020 ……………………………………………………………………….………………………………………. 161 

- Cass. 9 oktober 2020 (2) ………………………………………………………………………………………………………….. 165 

- Orb. Henegouwen (afd. Charleroi) 1 oktober 2020, RG O/19/00336 ……………………………………….. 171 

- Cass. 18 september 2020 ………………………………………………………………………………………………………… 179 

- Cass. (1re ch.) RG C.19.0639.F, 3 septembre 2020 …………………………………………………………………… 187 

- Cass. (1e k.) AR C.18.0144.N, 25 juni 2020 ………………………….…………………………………………………… 193 

- Cass. (1e k.) AR C.18.0454.N, 18 juni 2020 …………………………….………………………………………………… 199 

- Cass. (1e k.) AR C.18.0333.N, 18 juni 2020 …………………………….………………………………………………… 203 

- Orb. Gent (afd. Gent) (2e k.) 9 juni 2020 ……………………..…………………………………………………………… 209 

- Cass. (3e ch.) RG C.19.0641.F, 8 juni 2020 ……………………………………………………………………………….. 213 



- Cass. 5 juni 2020 …………………………………………………………………………………..…………………………………. 219 

- Orb. Tongeren 1 april 2020, AR A/19/1264 ……………………………..………………………………………………. 225 

- Orb. Gent (afd. Oudenaarde) 24 maart 2020, AR A/19/01010 …………….…………………………………… 233 

- Orb. Henegouwen (afd. Charleroi) (5e k.) nr. A/18/01803, 11 maart 2020 ………….…………………… 241 

- Gent (7e bis k.) 17 februari 2020 …………………………………………..…………………………………………………. 245 

- Cass. (1e k.) AR C.19.0096.N, 16 januari 2020 ……………………..…………………………………………………… 249 

- Luik 14 januari 2020 ………………………………………..………………………………………………………………………. 255 

- Gent (7e k.) 13 januari 2020 ……………………………………………………………………………………………………. 267 

- Vz. Orb. Antwerpen, afd. Antwerpen 7 januari 2020 …………………………………………….…………………. 271 

- Orb. Gent, afd. Dendermonde 6 januari 2020 ……………………………………………………….…………………. 275 

- Civ. Bruxelles (Fr.) (73e ch.) n° 18/4160/A, 3 décembre 2019 ………………………..………………………… 279 

- Liège n° 2018/RG/326, 13 février 2019 ……………………………………………………………………………………. 283 

- Gent (6e k.) 15 oktober 2018 ……………………….………………………………………………………………………….. 287 

- Gent 5 februari 2018, AR 2016/AR/405 …………………………………………………………………………………… 291 

- Luik (7e k.) 1 december 2016 ………………………………………….……………………………………………………….. 301 

- Brussel (8e k.) 14 juni 2016 ……………………………………………………………………………………………………… 305 

- Cass. (1ste k.) 23 januari 2015 ……………………….………………………………………………………………………….. 309 

- Brussel (16e k.) 9 april 2014 …………………………………………………………………………………………………….. 313 

- Gent (7e bis k.) 10 juni 2013 ……………………………………………………………………………………………………. 317 

- Gent (7e bis k.) 26 maart 2012  ……………………………………..…………………………………………………………. 321 

- Gent 6 december 2006……………………………………………………….…………………………………………………………../ 

- Cass. (3e k.) AR S.05.0030.N, 6 februari 2006 ………………..………………………………………………………… 325 

- Gent (7e k.) 24 oktober 2005 …………………………………………………………………………………………………… 337 

- Cass. (1e k.) 17 september 2004 ………………………….………………………………………………………………….. 341 

- Gent 21 december 2000 …………………………………….……………………………………………………………………. 345 



Wetgeving  

M&D Seminars 1



 
  

M&D Seminars 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet van 20 december 2021 tot invoering van diverse bepalingen 
inzake de invordering en tot aanpassing van bepalingen ten gevolge 
van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen 

invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen 

M&D Seminars 3



M&D Seminars 4



De Koning legt de nadere regels voor die kennisgeving vast, wat betreft
de vermeldingen ervan en de vormvereisten die moeten worden
nageleefd.″;

c) paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidende:

″Wanneer België de lidstaat van ontvangst is en tot op Europees
niveau een uniforme belastingregeling is vastgesteld, worden onder-
worpen aan de door het vierde lid bepaalde voorwaarden:

1° de in het eerste lid bedoelde vrijstellingen met uitzondering van de
in 3°bis bedoelde vrijstelling;

2° de in artikel 151, lid 1, van de Richtlijn 2006/112/EG bedoelde
vrijstellingen, met uitzondering van de in punt a ter) bedoelde
vrijstelling.″.

Art. 7. Artikel 6 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

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, 20 december 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
V. VAN PETEGHEM

Met ’s Lands zegel gezegeld:

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be)
Stukken : K55-2343
Integraal verslag: 16 december 2021

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2021/34484]
20 DECEMBER 2021. — Wet tot invoering van diverse bepalingen

inzake de invordering en tot aanpassing van bepalingen ten gevolge
van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen
invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (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:

TITEL 1. — ALGEMENE BEPALING

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

TITEL 2. — WIJZIGING VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Art. 2. In artikel 2:57, § 3, 3°, van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen worden de woorden ″en de artikelen 73sexies en
93undeciesC van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde″ vervangen door de woorden ″, de artikelen 73sexies en
93undeciesC van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde en de artikelen 51 en 93 van het Wetboek van de minnelijke en
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen″.

TITEL 3. — WIJZIGINGEN VAN HET WETBOEK VAN DE MINNE-
LIJKE EN GEDWONGEN INVORDERING VAN FISCALE EN
NIET-FISCALE SCHULDVORDERINGEN

HOOFDSTUK 1. — Bijzondere bepalingen inzake inkomstenbelastingen
en voorheffingen

Art. 3. In titel 1, hoofdstuk 4, afdeling 2, van het Wetboek van de
minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen, wordt een artikel 12/1 ingevoegd, luidende:

″Art. 12/1. De invordering van de inkomstenbelastingen verschul-
digd door 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 vermo-
gen, en die is gevestigd ten name van, naargelang het geval, de

information, concernant les mentions de celle-ci et les formalités à
observer.″ ;

c) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

″Lorsque la Belgique est l’État membre d’accueil et jusqu’à l’établis-
sement d’une règlementation fiscale uniforme au niveau européen, sont
soumises aux conditions fixées par l’alinéa 4 :

1° les exemptions visées à l’alinéa 1er, à l’exception de l’exemption
visée au 3°bis ;

2° les exonérations visées à l’article 151, paragraphe 1, de la direc-
tive 2006/112/CE, à l’exception des exonérations visées au point a
ter).″.

Art. 7. L’article 6 produit ses effets au 1er janvier 2021.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : K55-2343
Compte rendu intégral : 16 décembre 2021

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2021/34484]
20 DECEMBRE 2021. — Loi portant introduction de dispositions

diverses en matière de recouvrement et ajustement de dispositions
suite à l’introduction du code du recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

TITRE 1er. — DISPOSITION GÉNÉRALE

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

TITRE 2. — MODIFICATION DU CODE
DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

Art. 2. Dans l’article 2:57, § 3, 3°, du Code des sociétés et des
associations, les mots ″et aux articles 73sexies et 93undeciesC du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée″ sont remplacés par les mots ″, aux
articles 73sexies et 93undeciesC du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
et aux articles 51 et 93 du Code du recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales″.

TITRE 3. — MODIFICATIONS DU CODE DU RECOUVREMENT
AMIABLE ET FORCÉ DES CRÉANCES FISCALES ET NON FISCA-
LES

CHAPITRE 1er. — Dispositions particulières aux impôts
sur les revenus et précomptes

Art. 3. Dans le titre 1er, chapitre 4, section 2, du Code du recouvre-
ment amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, il est inséré
un article 12/1 rédigé comme suit :

″Art. 12/1. Le recouvrement des impôts sur les revenus dus par 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 établis, selon le cas, dans le chef de la société qui
a fait l’objet de l’opération, de la société absorbante ou bénéficiaire, ou
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vennootschap die het voorwerp van de verrichting heeft uitgemaakt, de
overnemende of verkrijgende vennootschap of de verkrijgende ven-
nootschappen, wordt ook verricht, naargelang het geval, ten name van
de overnemende 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 werke-
lijke waarde van het netto actief dat ze elk ontvangen hebben.″.

Art. 4. In titel 1, hoofdstuk 4, afdeling 2, van hetzelfde Wetboek,
wordt een artikel 12/2 ingevoegd, luidende:

″Art. 12/2. De invordering van de inkomstenbelastingen gevestigd
ten name van vennootschappen zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 5°, a,
eerste lid, tweede streepje, van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992 kan rechtstreeks ten laste van de aandeelhouders of vennoten
worden vervolgd in zover die belastingen proportioneel overeenstem-
men met het aandeel van die aandeelhouders of vennoten in het
kapitaal.″.

HOOFDSTUK 2. — Aanmaning in geval de rechten
van de schatkist in gevaar zijn

Art. 5. In artikel 13 van hetzelfde Wetboek worden volgende wijzi-
gingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ″de datum van haar
verzending. Deze aanmaning mag″ vervangen door de woorden ″de
datum van haar verzending, behalve wanneer de rechten van de
Schatkist in het gedrang komen, in welk geval de aanmaning tot
betaling uitwerking heeft vanaf de datum van haar verzending.
Behalve wanneer de rechten van de Schatkist in het gedrang komen,
mag deze aanmaning″;

2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden ″Deze aanmaning
mag niet verzonden worden″ vervangen door de woorden ″Behalve
wanneer de rechten van de Schatkist in het gedrang komen, mag deze
aanmaning niet verzonden worden″.

HOOFDSTUK 3. — Aanpassing van het wetboek van de minnelijke en
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen aan het
nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

Art. 6. In artikel 43, § 5, tweede lid, 2°, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden ″, de maatschappelijke zetel en, in voorkomend
geval,″ vervangen door de woorden ″en, in voorkomend geval, de
statutaire zetel en″.

Art. 7. In artikel 50, § 4, van hetzelfde Wetboek worden de woorden
″het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 8. In artikel 51, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden ″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 zonder winstoogmerk, een interna-
tionale vereniging zonder winstoogmerk of een buitenlandse vereni-
ging wanneer deze verenigingen meer dan één van de criteria bedoeld
in artikel 3:47, § 2, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen overschrijden″.

HOOFDSTUK 4. — De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale
en niet-fiscale schulden van een aannemer of onderaannemer

Art. 9. In artikel 53, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt de
bepaling onder 1°, a), aangevuld met de woorden ″alsook de levering
van stortklaar beton als bedoeld in artikel 1, a, vierde lid, achtentwin-
tigste streepje, van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprich-
ting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het
Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal
leden ervan, met uitzondering van de volgende werkzaamheden:

1) teelt van granen (met uitzondering van rijst), peulgewassen en
oliehoudende zaden;

2) teelt van rijst;

3) teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen;

4) teelt van suikerriet;

5) teelt van tabak;

6) teelt van vezelgewassen;

7) teelt van bloemen;

8) teelt van andere eenjarige gewassen;

9) teelt van druiven;

10) teelt van tropisch en subtropisch fruit;

11) teelt van citrusvruchten;

des sociétés bénéficiaires, est effectué aussi, selon le cas, dans le chef de
la société absorbante ou 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. 4. Dans le titre 1er, chapitre 4, section 2, du même Code, il est
inséré un article 12/2 rédigé comme suit :

″Art. 12/2. Le recouvrement des impôts sur les revenus, établis dans
le chef des sociétés visées à l’article 2, § 1er, 5°, a, alinéa 1er, deuxième
tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, peut être poursuivi
directement à charge des actionnaires ou associés, dans la mesure où
ces impôts correspondent proportionnellement à la part de ces
actionnaires ou associés dans le capital.″.

CHAPITRE 2. — Sommation en cas de droits du trésor en péril

Art. 5. À l’article 13 du même Code, les modifications suivantes sont
apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ″la date de son envoi.
Cette sommation″ sont remplacés par les mots ″la date de son envoi,
sauf lorsque les droits du Trésor sont en péril, auquel cas la sommation
de payer a effet à compter de la date de son envoi. Sauf lorsque les
droits du Trésor sont en péril, cette sommation″ ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ″Cette sommation ne
peut être envoyée″ sont remplacés par les mots ″Sauf lorsque les droits
du Trésor sont en péril, cette sommation ne peut être envoyée″.

CHAPITRE 3. — Adaptation du code du recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales au nouveau code des sociétés et des associations

Art. 6. Dans l’article 43, § 5, alinéa 2, 2°, du même Code, les mots ″,
le siège social et, le cas échéant,″ sont remplacés par les mots ″et, le cas
échéant, le siège statutaire et″.

Art. 7. Dans l’article 50, § 4, du même Code, les mots ″du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 8. Dans l’article 51, § 1er, alinéa 1er, du même Code, 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 sans but lucratif, une
association internationale sans but lucratif ou une association étrangère
lorsque ces associations dépassent plus d’un des critères visés à
l’article 3:47, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations″.

CHAPITRE 4. — De la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales
et non fiscales dues par un entrepreneur ou sous-traitant

Art. 9. Dans l’article 53, alinéa 1er, du même Code, le 1°, a), est
complété par les mots ″ainsi que celle de la livraison du béton prêt à
l’emploi visée à l’article 1er, a, alinéa 4, vingt-huitième tiret, de l’arrêté
royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construc-
tion et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre
de membres, à l’exclusion des activités suivantes :

1) culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de
graines oléagineuses ;

2) culture du riz ;

3) culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules ;

4) culture de la canne à sucre ;

5) culture du tabac ;

6) culture de plantes à fibres ;

7) culture de fleurs ;

8) autres cultures non permanentes ;

9) culture de la vigne ;

10) culture de fruits tropicaux et subtropicaux ;

11) culture d’agrumes ;
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12) teelt van pit- en steenvruchten;

13) teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten;

14) teelt van oliehoudende vruchten;

15) teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken;

16) teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale
gewassen;

17) teelt van andere meerjarige gewassen;

18) boomkwekerijen, met uitzondering van bosboomkwekerijen;

19) overige plantenvermeerdering;

20) ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewas-
sen;

21) voorbereiden van landbouwvelden;

22) opzetten van een teelt;

23) besproeien van gewassen ook vanuit de lucht;

24) snoeien van fruitbomen en van wijnstokken;

25) overplanten van rijst en uitdunnen van bieten;

26) verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedienings-
personeel;

27) ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de
landbouw;

28) exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw;

29) bosbouw en andere bosbouwactiviteiten;

30) exploitatie van bossen;

31) verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzonde-
ring van hout;

32) ondersteunende diensten in verband met de bosbouw;

33) landschapsverzorging.″

HOOFDSTUK 5. — Gegevensuitwisseling in bulk via elektronische weg

Art. 10. Artikel 77 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een
paragraaf 3, luidende:

″§ 3. Teneinde de omvang van het vermogen en het inkomen vast te
stellen dat noodzakelijk moet gekend zijn om de invordering van de
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen te verzekeren, kunnen de
verzoeken om inlichtingen en de mededeling van deze inlichtingen
bedoeld in paragraaf 1, ook gebeuren door gegevensuitwisseling in
bulk via elektronische weg tussen de administratie waarvan de
ambtenaar belast met de invordering afhangt, en de administratieve
diensten van de Staat, de parketten en de griffies van de hoven en van
alle rechtscolleges, de administraties van de Gemeenschappen, de
Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeen-
ten en de gemeenten, evenals de openbare instellingen en inrichtingen
bedoeld in paragraaf 1, tweede lid.

In geval van een gegevensuitwisseling via elektronische weg,
worden de herkomst en de integriteit van de inhoud van de gegevens
verzekerd door middel van gepaste beveiligingstechnieken.

Conform de 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 persoonsge-
gevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betref-
fende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens, blijven de gegevens uitgewisseld
met en op het tijdstip van verzoek door de administratie van de
Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de
invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen beperkt tot de
gegevens die van verwacht belang zijn en in verhouding tot de
afgelijnde invorderingsdoelstellingen van de uitwisseling, overeenkom-
stig artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende
regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst
Financiën.

12) culture de fruits à pépins et à noyau ;

13) culture d’autres fruits d’arbres ou d’arbustes et de fruits à coque ;

14) culture de fruits oléagineux ;

15) culture de plantes destinée à la production de boissons ;

16) culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharma-
ceutiques ;

17) autres cultures permanentes ;

18) exploitation de pépinières, sauf pépinières forestières ;

19) autre reproduction de plantes ;

20) activités de soutien aux cultures ;

21) préparation des terres ;

22) création de cultures ;

23) pulvérisation des récoltes, y compris par voie aérienne ;

24) taille des arbres fruitiers et des vignes ;

25) transplantation du riz et démariage des betteraves ;

26) location de machines et d’équipements agricoles avec opérateur ;

27) lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en
relation avec l’agriculture ;

28) exploitation de systèmes d’irrigation pour l’agriculture ;

29) sylviculture et autres activités forestières ;

30) exploitation forestière ;

31) récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état
sauvage ;

32) services de soutien à l’exploitation forestière ;

33) services d’aménagement paysager.″

CHAPITRE 5. — Échange de données en masse par voie électronique

Art. 10. L’article 77 du même Code est complété par un paragra-
phe 3 rédigé comme suit :

″§ 3. Afin de déterminer l’ampleur des avoirs et des revenus qui
doivent impérativement être connus en vue d’assurer le recouvrement
des créances fiscales et non-fiscales, les demandes de renseignements et
la communication de ces renseignements visées au paragraphe 1er

peuvent également être effectuées par échanges en masse de données
par voie électronique entre l’administration dont relève le fonctionnaire
chargé du recouvrement, et les services administratifs de l’État, les
parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les
administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des
agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi
que les établissements et organismes publics visés au paragraphe 1er,
alinéa 2.

En cas d’échange de données par voie électronique, l’origine et
l’intégrité du contenu des données sont garanties au moyen de
techniques de protection adaptées.

Conformément au 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,
et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel,
les données échangées avec l’administration du Service public fédéral
Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances
fiscales et non fiscales au moment de la demande de celle-ci, se limitent
aux données vraisemblablement pertinentes et proportionnées au
regard des finalités déterminées de recouvrement de l’échange, confor-
mément à l’article 4 de l’arrêté royal organique du 3 décembre 2009 des
services opérationnels du Service public fédéral Finances.
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Onverminderd de noodzakelijke bewaring voor de verdere verwer-
king met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschap-
pelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in
artikel 89 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 persoonsge-
gevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG, worden de gegevens ontvangen
met toepassing van het eerste lid niet langer bewaard dan noodzakelijk
voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld met een maximale
bewaartermijn die verstrijkt op 31 december van het jaar volgend op
het jaar waarin de verjaring plaatsvindt van alle handelingen die tot de
bevoegdheid van de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde de FOD
Financiën, behoren en, in voorkomend geval, waarin de volledige
betaling van alle ermee verbonden bedragen, evenals de definitieve
beëindiging van de ermee verbonden procedures en administratieve en
gerechtelijke beroepen, is geschied.″

HOOFDSTUK 6. — Technische correcties van het wetboek van de minnelijke
en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Art. 11. In artikel 6 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 worden de woorden ″de kohier″ en het woord
″worden″ respectievelijk vervangen door de woorden ″het kohier″ en
het woord ″wordt″;

2° in paragraaf 4 wordt het woord ″verwerkingsverantwoordelijken″,
het woord ″Overheidienst″, en het woord ″persoongegevens″ respec-
tievelijk vervangen door het woord ″verwerkingsverantwoordelijke″,
het woord ″Overheidsdienst″, en het woord ″persoonsgegevens″;

3° in paragraaf 5 worden de woorden ″dan noodzakelijknodig″ en
het woord ″verwerkingsverantwoordelijken″ respectievelijk vervangen
door de woorden ″dan nodig″ en het woord ″verwerkingsverantwoor-
delijke″.

Art. 12. In artikel 20 van hetzelfde Wetboek worden, in de Franse
tekst, het woord ″prévues″ en het woord ″relatives″ respectievelijk
vervangen door het woord ″prévus″ en het woord ″relatifs″.

Art. 13. In artikel 23 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord ″nalatigheid-
sinteresten″ vervangen door het woord ″nalatigheidsinteresten″;

2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden ″Wetboek van
diverse rechten en taksen″ vervangen door de woorden ″Wetboek
diverse rechten en taksen″.

Art. 14. In artikel 35, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden ″de dienst die daarvoor door de dienst belast″ vervangen
door de woorden ″de dienst belast″.

Art. 15. In artikel 37, § 1, van hetzelfde Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het derde lid, 2°, worden de woorden ″bij aangetekende envoi″
vervangen door de woorden ″bij aangetekende zending″;

2° in het vierde lid worden de woorden ″de belast″ vervangen door
de woorden ″de dienst belast″.

Art. 16. In artikel 43, § 4, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden ″de dienst die daarvoor door de dienst belast″ vervangen
door de woorden ″de dienst belast″.

Art. 17. In artikel 53, eerste lid, inleidende zin van hetzelfde Wet-
boek worden de woorden ″55 tot 60″ vervangen door de woorden ″54
tot 59″.

Art. 18. In artikel 78 van hetzelfde Wetboek worden, in de Franse
tekst, de woorden ″qui ressortissent″ vervangen door de woorden ″qui
relèvent″.

Art. 19. In artikel 78 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
″Financiën gehouden″ vervangen door de woorden ″Financiën zijn
gehouden″.

Art. 20. In artikel 92, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden ″artikelen 81, 86, 88 en 91″ vervangen door de woorden
″artikelen 85, 86, 88 en 91″.

Art. 21. In artikel 93, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden ″artikelen 84 tot 88″ vervangen door de woorden ″artike-
len 85 tot 88″.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement
ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de
recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à
l’article 89 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, les
données reçues en application de l’alinéa 1er ne sont pas conservées
plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle
elles sont collectées, avec une durée maximale de conservation ne
pouvant excéder le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de
laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui
relèvent de la compétence du responsable du traitement, à savoir le SPF
Finances, et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y
liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours
administratifs et judiciaires y liés.″

CHAPITRE 6. — Corrections techniques du code du recouvrement amiable
et forcé des créances fiscales et non fiscales

Art. 11. À l’article 6 du même Code, dans le texte néerlandais, les
modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots ″de kohier″ et le mot ″worden″ sont
respectivement remplacés par les mots ″het kohier″ et le mot ″wordt″ ;

2° dans le paragraphe 4, le mot ″verwerkingsverantwoordelijken″, le
mot ″Overheidienst″, et le mot ″persoongegevens″ sont respectivement
remplacés par le mot ″verwerkingsverantwoordelijke″, le mot ″Ove-
rheidsdienst″, et le mot ″persoonsgegevens″ ;

3° dans le paragraphe 5, les mots ″dan noodzakelijknodig″ et le mot
″verwerkingsverantwoordelijken″ sont respectivement remplacés par
les mots ″dan nodig″ et le mot ″verwerkingsverantwoordelijke″.

Art. 12. Dans l’article 20 du même Code, le mot ″prévues″ et le mot
″relatives″ sont respectivement remplacés par le mot ″prévus″ et le mot
″relatifs″.

Art. 13. À l’article 23 du même Code, dans le texte néerlandais, les
modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot ″nalatigheid-sinteresten″ est
remplacé par le mot ″nalatigheidsinteresten″ ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ″Wetboek van diverse
rechten en taksen″ sont remplacés par les mots ″Wetboek diverse
rechten en taksen″.

Art. 14. Dans l’article 35, § 3, du même Code, dans le texte
néerlandais, les mots ″de dienst die daarvoor door de dienst belast″
sont remplacés par les mots ″de dienst belast″.

Art. 15. À l’article 37, § 1er, du même Code, dans le texte néerlan-
dais, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 3, 2°, les mots ″bij aangetekende envoi″ sont
remplacés par les mots ″bij aangetekende zending″ ;

2° dans l’alinéa 4, les mots ″de belast″ sont remplacés par les mots ″de
dienst belast″.

Art. 16. Dans l’article 43, § 4, du même Code, dans le texte
néerlandais, les mots ″de dienst die daarvoor door de dienst belast″
sont remplacés par les mots ″de dienst belast″.

Art. 17. Dans l’article 53, alinéa 1er, phrase liminaire du même Code,
dans le texte néerlandais, les mots ″55 tot 60″ sont remplacés par les
mots ″54 tot 59″.

Art. 18. Dans l’article 78 du même Code les mots ″qui ressortissent″
sont remplacés par les mots ″qui relèvent″.

Art. 19. Dans l’article 78 du même Code, dans le texte néerlandais,
les mots ″Financiën gehouden″ sont remplacés par les mots ″Financiën
zijn gehouden″.

Art. 20. Dans l’article 92, alinéa 2, du même Code, dans le texte
néerlandais, les mots ″artikelen 81, 86, 88 en 91″ sont remplacés par les
mots ″artikelen 85, 86, 88 en 91″.

Art. 21. Dans l’article 93, § 1er, alinéa 2, du même Code, dans le
texte néerlandais, les mots ″artikelen 84 tot 88″ sont remplacés par les
mots ″artikelen 85 tot 88″.
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TITEL 4. — WIJZIGINGEN VAN HET WETBOEK
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

Art. 22. Artikel 399quater van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992, ingevoegd bij de wet van 17 maart 2019, wordt opgeheven.

Art. 23. In artikel 442quater, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 20 juli 2006 en gewijzigd bij de wet van
17 maart 2019, opgeheven bij de wet van 13 april 2019, uitgezonderd
voor de gevallen bedoeld in artikel 138 van die wet, worden 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″ vervangen door de woorden ″een vereniging zonder
winstoogmerk, een internationale vereniging zonder winstoogmerk of
een buitenlandse vereniging wanneer deze verenigingen meer dan één
van de criteria bedoeld in artikel 3:47, § 2, eerste lid, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen overschrijden″.

TITEL 5. — WIJZIGING VAN HET WETBOEK
VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Art. 24. In artikel 93undeciesC, § 1, eerste lid, van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij de wet van
20 juli 2006 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019,
opgeheven bij de wet van 13 april 2019, uitgezonderd voor de gevallen
bedoeld in artikel 138 van die wet, worden 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″
vervangen door de woorden ″een vereniging zonder winstoogmerk,
een internationale vereniging zonder winstoogmerk of een buiten-
landse vereniging wanneer deze verenigingen meer dan één van de
criteria bedoeld in artikel 3:47, § 2, eerste lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overschrijden″.

TITEL 6. — WIJZIGING VAN DE WET VAN 13 APRIL 2019 TOT
INVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE MINNELIJKE EN
GEDWONGEN INVORDERING VAN FISCALE EN NIET-FISCALE
SCHULDVORDERINGEN

Art. 25. In artikel 36 van de wet van 13 april 2019 tot invoering van
het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale
en niet-fiscale schuldvorderingen worden de woorden ″artikel 354,
vierde lid″ vervangen door de woorden ″artikel 354, vijfde lid″.

TITEL 7. — WIJZIGINGEN VAN HET WETBOEK
DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN

Art. 26. In artikel 232, tweede lid, van het Wetboek diverse rechten
en taksen, ingevoegd bij de wet van 13 april 2019, worden de woorden
″in het Wetboek″ vervangen door de woorden ″in dit boek van het
Wetboek″.

Art. 27. In artikel 20139 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet
van 13 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord ″concretiseerd″
vervangen door het woord ″geconcretiseerd″;

2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden ″eeninnings- en
invorderingsregister″ en het woord ″deze″ respectievelijk vervangen
door de woorden ″een innings- en invorderingsregister″ en het woord
″het″;

3° in paragraaf 2, vierde lid, wordt het woord ″verwerkingsverant-
woordelijken″ vervangen door het woord ″verwerkingsverantwoorde-
lijke″;

4° in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord ″werden″ vervangen
door het woord ″werd″.

Art. 28. In artikel 2029, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 12 augustus 1947, vervangen bij de wet van
13 april 2019, worden de woorden ″artikelen 2244 en volgende″ vervan-
gen door de woorden ″artikelen 2244 en volgende″.

TITEL 8. — WIJZIGING VAN DE DOMANIALE
WET VAN 22 DECEMBER 1949

Art. 29. In artikel 3, § 3, van de domaniale wet van 22 decem-
ber 1949, vervangen bij de wet van 13 april 2019, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid wordt het woord ″deze″ vervangen door het
woord ″het″;

2° in het derde lid wordt het woord ″Financïen″ vervangen door het
woord ″Financiën″;

3° in het vierde lid wordt het woord ″verwerkingsverantwoordelij-
ken″ vervangen door het woord ″verwerkingsverantwoordelijke″.

TITRE 4. — MODIFICATIONS DU CODE DES IMPÔTS
SUR LES REVENUS 1992

Art. 22. L’article 399quater du Code des impôts sur les revenus 1992,
inséré par la loi du 17 mars 2019, est abrogé.

Art. 23. Dans l’article 442quater, § 1er, alinéa 1er, du même Code,
inséré par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par la loi du 17 mars 2019 et
abrogé par la loi du 13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l’article 138
de cette loi, 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″
sont remplacés par les mots ″une association sans but lucratif, une
association internationale sans but lucratif ou une association étrangère
lorsque ces associations dépassent plus d’un des critères visés à
l’article 3:47, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations″.

TITRE 5. — MODIFICATION DU CODE DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Art. 24. Dans l’article 93undeciesC, § 1er, alinéa 1er, du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 20 juillet 2006 et modifié
en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019 et abrogé par la loi du
13 avril 2019, sauf pour les cas visés à l’article 138 de cette loi, 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″ sont
remplacés par les mots ″une association sans but lucratif, une
association internationale sans but lucratif ou une association étrangère
lorsque ces associations dépassent plus d’un des critères visés à
l’article 3 :47, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations″.

TITRE 6. — MODIFICATION DE LA LOI DU 13 AVRIL 2019 INTRO-
DUISANT LE CODE DU RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCÉ
DES CRÉANCES FISCALES ET NON FISCALES

Art. 25. Dans l’article 36 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le
Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non
fiscales, les mots ″l’article 354, alinéa 4″ sont remplacés par les mots
″l’article 354, alinéa 5″.

TITRE 7. — MODIFICATIONS DU CODE
DES DROITS ET TAXES DIVERS

Art. 26. Dans l’article 232, alinéa 2, du Code des droits et taxes
divers, inséré par la loi du 13 avril 2019, les mots ″par le Code″ sont
remplacés par les mots ″par ce livre du Code″.

Art. 27. À l’article 20139 du même Code, inséré par la loi du
13 avril 2019, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont
apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot ″concretiseerd″ est
remplacé par le mot ″geconcretiseerd″ ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots ″eeninnings- en invorde-
ringsregister″ et le mot ″deze″ sont respectivement remplacés par les
mots ″een innings- en invorderingsregister″ et le mot ″het″ ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le mot ″verwerkingsverantwoorde-
lijken″ est remplacé par le mot ″verwerkingsverantwoordelijke″;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot ″werden″ est remplacé par
le mot ″werd″.

Art. 28. Dans l’article 2029, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré
par la loi du 12 août 1947, remplacé par la loi du 13 avril 2019, les mots
″les articles 2244 et suivants″ sont remplacés par les mots ″les arti-
cles 2244 et suivants″.

TITRE 8. — MODIFICATION DE LA LOI
DOMANIALE DU 22 DÉCEMBRE 1949

Art. 29. À l’article 3, § 3, de la loi domaniale du 22 décembre 1949,
remplacé par la loi du 13 avril 2019, dans le texte néerlandais, les
modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 2, le mot ″deze″ est remplacé par le mot ″het″ ;

2° dans l’alinéa 3, le mot ″Financïen″ est remplacé par le mot
″Financiën″ ;

3° dans l’alinéa 4, le mot ″verwerkingsverantwoordelijken″ est
remplacé par le mot ″verwerkingsverantwoordelijke″.
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TITEL 9. — INWERKINGTREDING

Art. 30. De artikelen 23 en 24 hebben uitwerking met ingang van
1 mei 2019.

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, 20 decembre 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
V. VAN PETEGHEM

Met ’s Lands zegel gezegeld:

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be)
Stukken : K55-2184
Integraal verslag: 16 december 2021.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2021/43538]

20 DECEMBER 2021. — Wet betreffende de Belgische bijdrage aan de
financiering van de schuldkwijtschelding door het Internationaal
Monetair Fonds ten gunste van Somalië (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:

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

Art. 2. De Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijt-
schelding door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ten gunste van
Somalië wordt gefinancierd door de overschrijving van het aan België
toekomende aandeel van 2,36 miljoen speciale trekkingsrechten in de
door het IMF verdeelde middelen van de SCA-1 rekening en de
deferred charges adjustments van de Interim Somalia Subaccount naar
de Somalia Administered Account.

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, 20 december 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
V. VAN PETEGHEM

Met ’s Lands zegel gezegeld:

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be)
Stukken : K55-2316
Integraal verslag: 16 december 2021

TITRE 9. — ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 30. Les articles 23 et 24 produisent leurs effets à partir du
1er mai 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances
V. VAN PETEGHEM

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : K55-2184
Compte rendu intégral : 16 décembre 2021.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2021/43538]

20 DECEMBRE 2021. — Loi portant sur la contribution belge au
financement de l’annulation de la dette consentie par le Fonds
Monétaire International au profit de la Somalie (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

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

Art. 2. La contribution belge au financement de l’annulation de la
dette consentie par le Fonds Monétaire International (FMI) au profit de
la Somalie, est financée par le transfert, de l’Interim Somalia Subac-
count vers le Somalia Administered Account, de la part de 2,36 millions
de droits de tirage spéciaux revenant à la Belgique dans les moyens du
compte SCA-1 distribués par le FMI et dans les deferred charges
adjustments.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre van Financiën,
V. VAN PETEGHEM

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : K55-2316
Compte rendu intégral : 16 décembre 2021
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, FEDERALE OVER-
HEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENER-
GIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2021/21949]
29 SEPTEMBER 2021. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen aangaande rekenkundige
en logische controles van de neer te leggen jaarrekening en het
gebruik van de eBox door de Nationale Bank van België

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd beoogt
enerzijds de voorwaarden waaraan een jaarrekening opgemaakt in de
vorm van een bestand in het ″Portable Document Format″ (PDF)-
formaat moet voldoen om te kunnen worden neergelegd bij de
Nationale Bank van België gelijk te stellen met de voorwaarden die van
toepassing zijn voor de neerlegging van een jaarrekening opgemaakt in
de vorm van een gestructureerd databestand en anderzijds te voorzien
dat de Nationale Bank van België de mededeling van de neerlegging
van de jaarrekening via de eBox kan overmaken aan de rechtspersoon
op wie de jaarrekening betrekking heeft.

Voor jaarrekeningen opgemaakt in de vorm van een gestructureerd
databestand geldt dat de neerlegging van deze jaarrekeningen enkel
wordt aanvaard wanneer zij voldoen aan rekenkundige en logische
controles. Deze rekenkundige en logische controles beogen de samen-
hang van de bedragen van het recentste boekjaar, voor de rubrieken die
voorzien zijn van een code, na te gaan. Ze zijn opgenomen in een lijst
opgesteld door de Nationale Bank van België na advies van de
Commissie voor Boekhoudkundige normen. Deze lijst wordt bekend-
gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Voor jaarrekeningen opgemaakt in de vorm van een PDF-bestand
geldt momenteel dat de neerlegging van deze jaarrekeningen eerst
wordt aanvaard en de rekenkundige en logische controles pas nadien
worden toegepast. De Nationale Bank van België zendt vervolgens aan
de rechtspersoon op wie de jaarrekening betrekking heeft en, in
voorkomend geval, aan haar commissaris, de lijst van de fouten die ze
zou hebben vastgesteld, binnen vier maanden na de datum van
aanvaarding van de neerlegging van de jaarrekening, wanneer deze
jaarrekening binnen de wettelijke termijnen werd neergelegd. De
betrokken rechtspersoon dient de wezenlijke fouten recht te zetten
middels een verbeterde jaarrekening binnen een termijn van twee
maanden na de datum van verzending van de lijst.

Dankzij de vernieuwing en verdere automatisering van de Balans-
centrale van de Nationale Bank van België is het voortaan echter
mogelijk om ook de jaarrekeningen opgemaakt in de vorm van een
PDF-bestand aan de rekenkundige en logische controles te onderwer-
pen voordat zij worden aanvaard. Door de neerlegging van jaarreke-
ningen opgemaakt in de vorm van een PDF-bestand te weigeren
wanneer er niet is voldaan aan de rekenkundige en logische controles
worden deze jaarrekeningen op dezelfde wijze behandeld als jaarreke-
ningen die werden opgemaakt in de vorm van een gestructureerd
databestand. Daarnaast, en zo niet belangrijker, zal de kwaliteit van de
jaarrekeningen die de Nationale Bank aan iedere geïnteresseerde ter
beschikking stelt hierdoor sterk toenemen.

Eveneens in het kader van de vernieuwing en verdere automatisering
van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België wordt er
voorzien dat de mededeling van de neerlegging van een jaarrekening,
die vooralsnog via de post wordt bezorgd aan de ondernemingen op
wie de jaarrekening betrekking heeft, via de eBox, ingesteld door de
wet van 27 februari 2019 inzake elektronische uitwisseling van
berichten via de eBox, aan deze ondernemingen wordt overgemaakt.

Vanaf 1 januari 2022 zal de aangepaste applicatie voor de neerlegging
van de jaarrekeningen de vereiste controles automatisch uitvoeren
wanneer de jaarrekeningen worden neergelegd en zal er gebruik
worden gemaakt van de eBox voor het bezorgen van de mededeling
van de neergelegde jaarrekening aan de betrokken rechtspersoon.

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaars,
De Minister van Economie,

P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Financiën,
V. VAN PETEGHEM

De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, SERVICE PUBLIC FEDE-
RAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2021/21949]
29 SEPTEMBRE 2021. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des
associations en ce qui concerne les contrôles arithmétiques et
logiques des comptes annuels à déposer et l’utilisation de l’eBox
par la Banque nationale de Belgique

RAPPORT AU ROI

Sire,

L’arrêté soumis à Votre signature vise, d’une part, à assimiler les
conditions auxquelles des comptes annuels établis sous la forme d’un
fichier au format « Portable Document Format » (PDF) doivent
satisfaire pour pouvoir être déposés à la Banque nationale de Belgique
aux conditions qui sont d’application au dépôt de comptes annuels
établis sous la forme d’un fichier structuré et, d’autre part, à prévoir que
la Banque nationale de Belgique peut envoyer la mention du dépôt des
comptes annuels à la personne morale à laquelle les comptes annuels se
rapportent via l’eBox.

En ce qui concerne les comptes annuels établis sous la forme d’un
fichier structuré, le dépôt de ces comptes annuels n’est accepté que s’ils
satisfont à des contrôles arithmétiques et logiques. Ces contrôles
arithmétiques et logiques visent à vérifier la cohérence des montants
des rubriques pourvues d’un code relatifs à l’exercice le plus récent. Ils
sont repris dans une liste établie par la Banque nationale de Belgique
après avis de la Commission des Normes comptables. Cette liste est
publiée au Moniteur belge.

En ce qui concerne les comptes annuels établis sous la forme d’un
fichier PDF, pour l’instant, le dépôt de ces comptes annuels est d’abord
accepté et les contrôles arithmétiques et logiques ne sont appliqués que
plus tard. La Banque nationale de Belgique envoie ensuite à la personne
morale à laquelle les comptes annuels se rapportent et, le cas échéant,
à son commissaire, la liste des erreurs qu’elle aurait relevées, dans les
quatre mois suivant la date d’acceptation du dépôt des comptes
annuels, lorsque ceux-ci ont été déposés dans les délais légaux. La
personne morale concernée doit rectifier les erreurs substantielles à
l’aide de comptes annuels rectifiés dans un délai de deux mois à partir
de la date d’envoi de la liste.

Toutefois, la modernisation et la poursuite de l’automatisation de la
Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique permettent
désormais de soumettre également les comptes annuels établis sous la
forme d’un fichier PDF aux contrôles arithmétiques et logiques avant
qu’ils soient acceptés. En refusant le dépôt des comptes annuels sous la
forme d’un fichier PDF lorsqu’il n’est pas satisfait aux contrôles
arithmétiques et logiques, on traite ces comptes annuels de la même
manière que les comptes annuels établis sous la forme d’un fichier
structuré. En outre, plus important encore, la qualité des comptes
annuels mis à la disposition de tout intéressé par la Banque nationale de
Belgique s’en trouvera fortement accrue.

Toujours dans le cadre de la modernisation et de la poursuite de
l’automatisation de la Centrale des bilans de la Banque nationale de
Belgique, il est prévu que la mention du dépôt de comptes annuels, qui,
jusqu’à présent, est communiquée par la poste aux entreprises auxquel-
les les comptes annuels se rapportent, sera envoyée à ces entreprises via
l’eBox, instituée par la loi du 27 février 2019 relative à l’échange
électronique de messages par le biais de l’eBox.

À partir du 1er janvier 2022, l’application adaptée pour le dépôt des
comptes annuels effectuera automatiquement les contrôles requis
lorsque les comptes annuels seront déposés et l’eBox sera utilisée pour
communiquer la mention du dépôt des comptes annuels à la personne
morale concernée,

Nous avons l’honneur d’être,

Sire,
de Votre Majesté,

les très respectueux
et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l’Économie,
P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
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29 SEPTEMBER 2021. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen aangaande rekenkundige
en logische controles van de neer te leggen jaarrekening en het
gebruik van de eBox door de Nationale Bank van België

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
artikel 3:13;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,
gegeven op 15 juli 2021;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse van 25 juni 2021, uitgevoerd
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013
houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën, gegeven op
28 juni, 29 juni en 6 juli 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begro-
ting, gegeven op 12 juli 2021;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, van rechtswege
verlengd met vijftien dagen, die op 19 juli 2021 bij de Raad van State is
ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van

State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van

Financiën en de Minister van Justitie, en op het advies van de in Raad
vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 3:69, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van
29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt aangevuld met de volgende zin:

“Met uitsluiting van de geconsolideerde jaarrekeningen, moeten de
jaarrekeningen die zijn opgemaakt volgens de gestandaardiseerde
schema’s voldoen aan rekenkundige en logische controles.”

Art. 2. In artikel 3:72, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de
woorden “via de eBox, ingesteld door de wet van 27 februari 2019
inzake elektronische uitwisseling van berichten via de eBox,” inge-
voegd tussen de woorden “deze neerlegging” en de woorden “naar de
rechtspersoon”.

Art. 3. Artikel 3:74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

″Art. 3:74. De Nationale Bank van België onderwerpt de neer te
leggen jaarrekening, opgemaakt volgens de schema’s zoals opgenomen
in de bijlagen bij titel 2 en 3 van dit boek, aan rekenkundige en logische
controles, met uitsluiting van het document dat wordt neergelegd ter
verbetering van deze jaarrekening overeenkomstig artikel 3:73 en van
de jaarrekeningen met betrekking tot boekjaren die het laatste boekjaar
waarvoor een jaarrekening werd neergelegd, voorafgaan.

Deze rekenkundige en logische controles beogen de samenhang van
de bedragen van het recentste boekjaar, voor de rubrieken die voorzien
zijn van een code, na te gaan. Ze zijn opgenomen in een lijst opgesteld
door de Nationale Bank van België na advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige normen. Deze lijst wordt bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad.”

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

Art. 5. De minister van Economie, de minister van Financiën en de
minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Financiën,
V. VAN PETEGHEM

De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE

29 SEPTEMBRE 2021. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des
associations en ce qui concerne les contrôles arithmétiques et
logiques des comptes annuels à déposer et l’utilisation de l’eBox
par la Banque nationale de Belgique

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des sociétés et des associations, l’article 3:13;

Vu l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des
sociétés et des associations;

Vu l’avis du Conseil central de l’Economie, donné le 15 juillet 2021;

Vu l’analyse d’impact de la réglementation du 25 juin 2021, réalisée
conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant
des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 28 juin, 29 juin
et 6 juillet 2021;

Vu l’accord de la Secrétaire d’État au Budget, donné le 12 juillet 2021;

Vu la demande d’avis dans un délai de 30 jours, prorogé de plein
droit de quinze jours, adressée au Conseil d’État le 19 juillet 2021, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l’absence de communication de l’avis dans ce délai;
Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées

le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l’Economie, du Ministre des

Finances et du Ministre de la Justice, et de l’avis des Ministres qui en
ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 3:69, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations
est complété par la phrase suivante :

« À l’exclusion des comptes consolidés, les comptes annuels établis
suivant les schémas standardisés doivent satisfaire à des contrôles
arithmétiques et logiques. »

Art. 2. Dans l’article 3:72, alinéa 2, du même arrêté, les mots « via
l’eBox, institué par la loi du 27 février 2019 relative à l’échange
électronique de messages par le biais de l’eBox, » sont insérés entres les
mots « ce dépôt » et les mots « à la personne morale ».

Art. 3. L’article 3:74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 3:74. La Banque nationale de Belgique soumet à des contrôles
arithmétiques et logiques les comptes annuels à déposer, établis suivant
les schémas figurant dans les annexes aux titres 2 et 3 du présent livre,
à l’exclusion du document qui est déposé en rectification de ces
comptes annuels conformément à l’article 3:73, ainsi que des comptes
annuels afférents à des exercices antérieurs au dernier exercice pour
lequel des comptes annuels ont été déposés.

Ces contrôles arithmétiques et logiques visent à vérifier la cohérence
des montants des rubriques pourvues d’un code relatifs à l’exercice le
plus récent. Ils sont repris dans une liste établie par la Banque nationale
de Belgique après avis de la Commission des Normes comptables. Cette
liste est publiée au Moniteur belge. »

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 5. Le ministre de l’Économie, le ministre des Finances et le
ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Économie,
P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
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B.70.1. Durch das Einreichen eines Antrags auf Erteilung einer C-Lizenz bei der Kommission für Glücksspiele
bestätigt der potenzielle Lizenzinhaber, dass ihm die gesetzliche Regelung im Sinne des Gesetzes vom 7. Mai 1999,
einschließlich der Möglichkeit der Kommission für Glücksspiele und des Bürgermeisters der Gemeinde, in der sich die
Glücksspieleinrichtung der Klasse III befindet, das Vorleben in Bezug auf Straftaten oder Verstöße gegen die öffentliche
Ordnung, die sich mit dem Betreiben einer Glücksspieleinrichtung nicht vereinbaren lassen und in den letzten fünf
Jahren vor der Antragstellung begangen wurden, zu überprüfen, bekannt ist und er mit damit einverstanden ist.

B.70.2. Die Kommission für Glücksspiele, die die Daten zum Vorleben über die im angefochtenen Gesetz
vorgesehene Überprüfung selektiert und verarbeitet, muss die Bestimmungen der DSGVO und des Gesetzes vom 30.
Juli 2018 « über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten »
(nachstehend: Gesetz vom 30. Juli 2018) beachten.

B.70.3. Das Gesetz vom 30. Juli 2018 gilt für jede ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personen-
bezogener Daten sowie für jede nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem
gespeichert sind oder gespeichert werden sollen (Artikel 2 Absatz 1), und für die Verarbeitung personenbezogener
Daten im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines Verantwortlichen oder eines Auftragverarbeiters im
belgischen Hoheitsgebiet (Artikel 4 Absatz 1).

B.70.4. Die unmittelbare Geltung der DSGVO im einzelstaatlichen Recht und die Geltung des Gesetzes vom
30. Juli 2018 haben zur Folge, dass die einzuhaltenden Bedingungen und Verpflichtungen nicht mehr ausdrücklich in
die angefochtenen Bestimmungen selbst aufgenommen werden müssen.

B.71. Die Überprüfung des Vorlebens, die dazu dient, das Vorliegen des Erfordernisses, dass der Antragsteller sich
auf eine Weise zu verhalten hat, die mit den Erfordernissen der Funktion im Einklang steht, zu überprüfen, verfolgt ein
legitimes Ziel und beinhaltet keine unverhältnismäßige Einmischung in das durch die vorerwähnten nationalen und
internationalen Bestimmungen garantierte Recht auf Achtung des Privatlebens.

B.72. Der zweite Teil des fünften Klagegrunds ist unbegründet.
Aus diesen Gründen:
Der Gerichtshof
- erklärt Artikel 11 des Gesetzes vom 7. Mai 2019 « zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Mai 1999 über die

Glücksspiele, die Wetten, die Glücksspieleinrichtungen und den Schutz der Spieler, und zur Einfügung eines
Artikels 37/1 in das Gesetz vom 19. April 2002 zur Rationalisierung der Arbeit und Verwaltung der Nationallotterie »
insofern, als die Kommission für Glücksspiele keine Möglichkeit hat, die in Artikel 15/3 des vorerwähnten Gesetzes
vom 7. Mai 1999 genannte Sanktion an einen Aufschub zu knüpfen, für nichtig;

- weist die Klage im Übrigen zurück.
Erlassen in niederländischer, französischer und deutscher Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom

6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, am 4. März 2021.
Der Kanzler, Der Präsident,
P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2021/31824]

12 JULI 2021. — Wet tot wijziging van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot
regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen
ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van
Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van
digitale instrumenten en processen in het kader van het vennoot-
schapsrecht (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 :

TITEL 1. — Algemene bepalingen

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

Art. 2. Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn
(EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad
van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met
betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in
het kader van het vennootschapsrecht.

TITEL 2. — Wijzigingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen

Art. 3. Artikel 2:7, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt aangevuld met een lid, luidende:

“De statutaire delegaties van de bevoegdheid om de rechtspersoon te
vertegenwoordigen ten aanzien van derden, hun wijziging en hun
gedeeltelijke of gehele opheffing worden afzonderlijk neergelegd en
bewaard in het in het eerste lid bedoelde elektronisch databanksysteem,
samen met een kwalificatie daarvan onder de vorm van metagegevens,
en zijn vrij toegankelijk. Hun neerlegging geschiedt gelijktijdig met de
neerlegging van de statuten waarbij zij werden bepaald, gewijzigd of
opgeheven. Dit lid is niet van toepassing op de eventuele vertegen-
woordigingsclausules die niet tegenstelbaar zouden zijn aan derden.”.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2021/31824]

12 JUILLET 2021. — Loi modifiant le Code des sociétés et des
associations et la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du
notariat et portant des dispositions diverses à la suite de la
transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen
et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132
en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques
en droit des sociétés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

TITRE 1er. — Dispositions générales

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

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE)
2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modi-
fiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils
et de processus numériques en droit des sociétés.

TITRE 2. — Modifications du Code
des sociétés et des associations

Art. 3. L’article 2:7, § 2, du Code des sociétés et des associations est
complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Les délégations statutaires du pouvoir de représenter une personne
morale à l’égard de tiers, leur modification et leur suppression partielle
ou complète sont déposées et conservées séparément dans le système
de base de données électronique visé à l’alinéa 1er, ensemble avec une
qualification de celles-ci sous forme de métadonnées, et sont accessibles
librement. Leur dépôt a lieu simultanément avec le dépôt des statuts
qui les ont fixées, modifiés ou supprimés. Le présent alinéa ne
s’applique pas aux éventuelles clauses de représentation qui ne seraient
pas opposables aux tiers.”.
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Art. 4. Artikel 2:8, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt
aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende:

“11° in voorkomend geval, de statutaire bepalingen houdende
delegatie van de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoor-
digen, ingevoerd of gewijzigd door een akte die het voorwerp uitmaakt
van de neerlegging bedoeld onder 4°, evenals, in voorkomend geval,
het feit van hun opheffing.”.

Art. 5. Artikel 2:9, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt
aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende:

“11° in voorkomend geval, de statutaire bepalingen houdende
delegatie van de bevoegdheid om de VZW te vertegenwoordigen,
ingevoerd of gewijzigd door een akte die het voorwerp uitmaakt van de
neerlegging bedoeld onder 2°, evenals, in voorkomend geval, het feit
van hun opheffing.”.

Art. 6. In artikel 2:10 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden in de eerste zin de woorden “te
rekenen vanaf de datum van het koninklijk besluit waarbij zij worden
erkend of tot goedkeuring van de wijziging van de gegevens vermeld
in paragraaf 2, 3°, dan wel in de andere gevallen” ingevoegd tussen de
woorden “binnen dertig dagen,” en de woorden “te rekenen vanaf
de dagtekening”;

2° paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met de bepaling onder 11°,
luidende:

“11° in voorkomend geval, de statutaire bepalingen houdende
delegatie van de bevoegdheid om de IVZW te vertegenwoordigen,
ingevoerd of gewijzigd door een akte die het voorwerp uitmaakt van de
neerlegging bedoeld onder 2°, evenals, in voorkomend geval, het feit
van hun opheffing.”.

Art. 7. In artikel 2:11 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden in de eerste zin de woorden “te rekenen
voor de stichtingen van openbaar nut vanaf de datum van het
koninklijk besluit waarbij zij worden erkend of tot goedkeuring van de
wijziging van de gegevens vermeld in paragraaf 2, 3°, dan wel in de
andere gevallen” ingevoegd tussen de woorden “binnen dertig dagen,”
en de woorden “te rekenen vanaf de dagtekening”;

2° paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende:

“11° in voorkomend geval, de statutaire bepalingen houdende
delegatie van de bevoegdheid om de stichting te vertegenwoordigen,
ingevoerd of gewijzigd door een akte die het voorwerp uitmaakt van de
neerlegging bedoeld onder 2°, evenals, in voorkomend geval, het feit
van hun opheffing.”.

Art. 8. In boek 2, titel 4, hoofdstuk 3, afdeling 1, van hetzelfde
Wetboek wordt een onderafdeling 5 ingevoegd, luidende: “Bijzondere
bepalingen in geval van online oprichting”.

Art. 9. In onderafdeling 5, ingevoegd bij artikel 8, wordt een
artikel 2:22/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 2:22/1. Indien een rechtspersoon wordt opgericht via het
elektronisch platform bedoeld in artikel 13, § 2, van de wet
van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt, wordt de termijn
voor de neerlegging bepaald in artikel 2:8, § 1, eerste lid, verminderd en
wordt de oprichting afgewikkeld binnen tien werkdagen te rekenen
vanaf het verlijden van de oprichtingsakte en de betaling van de
bekendmakingskosten.

Indien een rechtspersoon wordt opgericht uitsluitend door natuur-
lijke personen die gebruikmaken van een door het elektronisch
platform bedoeld in artikel 13, § 2, van de wet van 16 maart 1803 tot
regeling van het notarisambt ter beschikking gesteld model voor de
oprichting, wordt de termijn bepaald in het eerste lid verminderd en
wordt de oprichting afgewikkeld binnen vijf werkdagen te rekenen
vanaf het verlijden van de oprichtingsakte en de betaling van de
bekendmakingskosten.

Indien de procedure niet binnen de in dit artikel vastgestelde
termijnen kan worden afgerond, wordt de aanvrager door de instru-
menterende notaris in kennis gesteld van de redenen voor de vertra-
ging.”.

Art. 10. In dezelfde onderafdeling 5 wordt een artikel 2:22/2 inge-
voegd, luidende:

“Art. 2:22/2. In afwijking van artikel 2:13 geschiedt in het geval van
een oprichting via het elektronisch platform bedoeld in artikel 13, § 2,
van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad binnen de
termijnen bepaald in artikel 2:22/1.”.

Art. 4. L’article 2:8, § 1er, alinéa 1er, du même Code est complété par
le 11° rédigé comme suit:

“11° le cas échéant, les dispositions statutaires de délégation du
pouvoir de représentation de la société, introduites ou modifiées par un
acte faisant l’objet du dépôt visé au 4°, ainsi que, le cas échéant, le fait
de leur suppression.”.

Art. 5. L’article 2:9, § 1er, alinéa 1er, du même Code est complété par
le 11° rédigé comme suit:

“11° le cas échéant, les dispositions statutaires de délégation du
pouvoir de représentation de l’ASBL, introduites ou modifiées par un
acte faisant l’objet du dépôt visé au 2°, ainsi que, le cas échéant, le fait
de leur suppression.”.

Art. 6. À l’article 2:10 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la première phrase, les mots “à
compter de la date de l’arrêté royal portant leur reconnaissance ou
approuvant la modification des mentions reprises au paragraphe 2, 3°,
ou dans les autres cas” sont insérés entre les mots “dans les trente
jours,” et les mots “à compter de la date”;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 11° rédigé comme
suit:

“11° le cas échéant, les dispositions statutaires de délégation du
pouvoir de représentation de l’AISBL, introduites ou modifiées par un
acte faisant l’objet du dépôt visé au 2°, ainsi que, le cas échéant, le fait
de leur suppression.”.

Art. 7. À l’article 2:11 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° au paragraphe 1er, dans la première phrase, les mots “à compter
pour les fondations d’utilité publique de la date de l’arrêté royal
portant leur reconnaissance ou approuvant la modification des men-
tions reprises au paragraphe 2, 3°, ou dans les autres cas” sont insérés
entre les mots “dans les trente jours,” et les mots “à compter de la date”;

2° le paragraphe 1er est complété par le 11° rédigé comme suit:

“11° le cas échéant, les dispositions statutaires de délégation du
pouvoir de représentation de la fondation, introduites ou modifiées par
un acte faisant l’objet du dépôt visé au 2°, ainsi que, le cas échéant, le
fait de leur suppression.”.

Art. 8. Dans le livre 2, titre 4, chapitre 3, section 1re, du même Code,
il est inséré une sous-section 5 intitulée “Dispositions spéciales en cas
de constitution en ligne”.

Art. 9. Dans la sous-section 5, insérée par l’article 8, il est inséré un
article 2:22/1 rédigé comme suit:

“Art. 2:22/1. Lorsqu’une personne morale est constituée par le biais
de la plateforme électronique visée à l’article 13, § 2, de la loi du
16 mars 1803 contenant organisation du notariat, le délai pour le dépôt
stipulé à l’article 2:8, § 1er, alinéa 1er, est réduit et la constitution est
achevée endéans les dix jours ouvrables à compter de la réception de
l’acte constitutif et du paiement des frais de publication.

Lorsqu’une personne morale est constituée exclusivement par des
personnes physiques qui utilisent un modèle pour la constitution qui
est mis à disposition par la plateforme électronique visée à l’article 13,
§ 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, le
délai stipulé à l’alinéa 1er est réduit et la constitution est achevée
endéans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’acte
constitutif et du paiement des frais de publication.

Lorsqu’il est impossible d’achever la procédure dans les délais visés
au présent article, les raisons du retard sont notifiées au demandeur par
le notaire instrumentant.”.

Art. 10. Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 2:22/2
rédigé comme suit:

“Art. 2:22/2. En dérogation à l’article 2:13, dans le cas d’une consti-
tution par le biais de la plateforme électronique visée à l’article 13, § 2,
de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, la
publication dans les Annexes du Moniteur belge a lieu dans les délais
fixés par l’article 2:22/1.”.
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Art. 11. In artikel 2:71, § 3, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de
wet van 28 april 2020, worden de woorden “paragraaf 1” vervangen
door de woorden “paragraaf 2”.

Art. 12. In artikel 2:105, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “2:79 en 2:80” vervangen door de woorden “2:80 en 2:81”.

Art. 13. In artikel 5:9 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid
aangevuld met de woorden “, in voorkomend geval in elektronische
vorm, ondertekend door een elektronische handtekening als bedoeld in
artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektroni-
sche identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transac-
ties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG”.

Art. 14. In artikel 5:25, eerste lid, 6°, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “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” vervangen door de
woorden “een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10°
tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische
identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in
de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG”.

Art. 15. In artikel 5:61, vierde lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “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” vervangen door de
woorden “een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10°
tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische
identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in
de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG”.

Art. 16. In artikel 5:132 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid
aangevuld met de woorden “, in voorkomend geval in elektronische
vorm, ondertekend door een elektronische handtekening als bedoeld in
artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektroni-
sche identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transac-
ties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG”.

Art. 17. In artikel 6:10 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid
aangevuld met de woorden “, in voorkomend geval in elektronische
vorm, ondertekend door een elektronische handtekening als bedoeld in
artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektroni-
sche identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transac-
ties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG”.

Art. 18. In artikel 6:25, eerste lid, 6°, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “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” vervangen door de
woorden “een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10°
tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische
identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in
de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG”.

Art. 19. In artikel 6:50, vierde lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “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” vervangen door de
woorden “een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10°
tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische
identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in
de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG”.

Art. 20. In artikel 7:12 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid
aangevuld met de woorden “, in voorkomend geval in elektronische
vorm, ondertekend door een elektronische handtekening als bedoeld in
artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektroni-
sche identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transac-
ties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG”.

Art. 21. In artikel 7:29, eerste lid, 6°, van hetzelfde Wetboek worden
de woorden “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” vervangen door de
woorden “een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10°
tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische
identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in
de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG”.

Art. 11. Dans l’article 2:71, § 3, du même Code, modifié par la loi du
28 avril 2020, les mots “paragraphe 1er” sont remplacés par les mots
“paragraphe 2”.

Art. 12. Dans l’article 2:105, § 2, du même Code, les mots “2:79 et
2:80” sont remplacés par les mots “2:80 et 2:81”.

Art. 13. Dans l’article 5:9 du même Code, l’alinéa 1er est complété
par les mots “, le cas échéant sous forme électronique, signé par une
signature électronique visée à l’article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l’identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE”.

Art. 14. Dans l’article 5:25, alinéa 1er, 6°, du même Code, les mots
“un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une
personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu
de l’acte” sont remplacés par les mots “une signature électronique visée
à l’article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électroni-
que et les services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE”.

Art. 15. Dans l’article 5:61, alinéa 4, du même Code, les mots “un
ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une
personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu
de l’acte” sont remplacés par les mots “une signature électronique visée
à l’article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électroni-
que et les services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE”.

Art. 16. Dans l’article 5:132 du même Code, l’alinéa 1er est complété
par les mots “, le cas échéant sous forme électronique, signé par une
signature électronique visée à l’article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l’identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE”.

Art. 17. Dans l’article 6:10 du même Code, l’alinéa 1er est complété
par les mots “, le cas échéant sous forme électronique, signé par une
signature électronique visée à l’article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l’identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE”.

Art. 18. Dans l’article 6:25, alinéa 1er, 6°, du même Code, les mots
“un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une
personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu
de l’acte” sont remplacés par les mots “une signature électronique visée
à l’article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électro-
nique et les services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE”.

Art. 19. Dans l’article 6:50, alinéa 4, du même Code, les mots “un
ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une
personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu
de l’acte” sont remplacés par les mots “une signature électronique visée
à l’article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parle-
ment européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électro-
niques au sein du marché intérieur et abrogeant la direc-
tive 1999/93/CE”.

Art. 20. Dans l’article 7:12 du même Code, l’alinéa 1er est complété
par les mots “, le cas échéant sous forme électronique, signé par une
signature électronique visée à l’article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l’identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE”.

Art. 21. Dans l’article 7:29, alinéa 1er, 6°, du même Code, les mots
“un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une
personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu
de l’acte” sont remplacés par les mots “une signature électronique visée
à l’article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parle-
ment européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électro-
niques au sein du marché intérieur et abrogeant la direc-
tive 1999/93/CE”.

70667MONITEUR BELGE — 15.07.2021 — BELGISCH STAATSBLAD

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 08-06-2022

M&D Seminars 19



Art. 22. In artikel 7:31, eerste lid, 8°, van hetzelfde Wetboek, vervan-
gen bij de wet van 28 april 2020, worden de woorden “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” vervangen door de woorden “een elektronische
handtekening als bedoeld in artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening
(EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwens-
diensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot
intrekking van Richtlijn 1999/93/EG”.

Art. 23. In artikel 7:74, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “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” vervangen door de
woorden “een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10°
tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische
identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in
de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG”.

Art. 24. In artikel 7:195 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid
aangevuld met de woorden “, in voorkomend geval in elektronische
vorm, ondertekend door een elektronische handtekening als bedoeld in
artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektroni-
sche identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transac-
ties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG”.

TITEL 3. — Wijzigingen van de wet van 16 maart 1803
tot regeling van het notarisambt

Art. 25. In artikel 12 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling
van het notarisambt, vervangen bij de wet van 4 mei 1999 en laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1° het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zinnen:

“Van comparanten die enkel als vertegenwoordiger of gemachtigde
optreden, of die enkel bijstand verlenen, dienen enkel de naam,
voornamen en woonplaats te worden vermeld. Wanneer de lasthebber
een medewerker is van een notariskantoor, in die hoedanigheid
aangesteld, kan de vermelding van de woonplaats van de lasthebber
worden vervangen door een keuze van woonplaats op de zetel van het
notariskantoor.”;

2° in het tweede lid wordt de zin “Van comparanten die enkel als
vertegenwoordiger of gemachtigde optreden, of die enkel bijstand
verlenen, dienen enkel de naam, voornamen en woonplaats te worden
vermeld.” vervangen als volgt:

“Voor de akten die worden verleden in gedematerialiseerde vorm, is
de datum van de akte de datum die is vervat in de elektronische
handtekening van de notaris en is de plaats van de akte de plaats waar
zij wordt ondertekend door deze notaris.”;

3° in het derde lid worden de woorden “De datum van onderteke-
ning van de akte door de notaris en de” vervangen door het woord
“De”.

Art. 26. In artikel 13 van dezelfde wet, gewijzigd bij artikel 19 van
de wet van 6 mei 2009, zelf vervangen bij de wet van 6 juli 2017,
waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden “en kan
bijkomende nadere regels bepalen voor de opmaak van de akten die in
gedematerialiseerde vorm mogen worden verleden”;

2° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 2 en 3, luidende:

“§ 2. Met uitzondering van de oprichting van een stichting via
testament, kunnen de authentieke oprichtingsakten van rechtspersonen
in gedematerialiseerde vorm worden verleden. De bepalingen van
artikel 18quinquies, § 2, 2° tot 6°, zijn van toepassing op deze akten en de
Koning kan bijkomende nadere regels van opmaak en bewaring
bepalen.

In afwijking van artikel 9, § 3, en onverminderd het recht van de
partijen om in persoon te verschijnen, kunnen de in het eerste lid
bedoelde akten tevens op afstand worden verleden overeenkomstig de
bepalingen van artikel 18quinquies, § 2, 1° tot 6°, voor zover deze niet
gepaard gaan met een inbreng in natura. Het elektronisch platform dat
hiervoor ter beschikking wordt gesteld, wordt beheerd door de
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De partijen bij een oprichtingsakte die de hoedanigheid hebben van
burger van een EU-lidstaat, kunnen bovendien gebruik maken van elk
ander elektronisch identificatiemiddel dat hetzij is uitgegeven op grond
van een stelsel voor elektronische identificatie dat door België is

Art. 22. Dans l’article 7:31, alinéa 1er, 8°, du même Code, remplacé
par la loi du 28 avril 2020, les mots “un ensemble de données
électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et
établissant le maintien de l’intégrité du contenu de l’acte” sont
remplacés par les mots “une signature électronique visée à l’article 3,
10° à 3, 12°, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les
services de confiance pour les transactions électroniques au sein du
marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE”.

Art. 23. Dans l’article 7:74, alinéa 3, du même Code, les mots “un
ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une
personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu
de l’acte” sont remplacés par les mots “une signature électronique visée
à l’article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parle-
ment européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électro-
niques au sein du marché intérieur et abrogeant la direc-
tive 1999/93/CE”.

Art. 24. Dans l’article 7:195 du même Code, l’alinéa 1er est complété
par les mots “, le cas échéant sous forme électronique, signé par une
signature électronique visée à l’article 3, 10° à 3, 12°, du Règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l’identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE”.

TITRE 3. — Modifications de la loi du 16 mars 1803
contenant organisation du notariat

Art. 25. À l’article 12 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisa-
tion du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier
lieu par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont
apportées:

1° l’alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:

“Pour les comparants qui interviennent uniquement comme repré-
sentant ou mandataire, ou qui ne font que prêter assistance, seuls
doivent être mentionnés les noms, prénoms et domicile. Lorsque le
mandataire est un collaborateur d’une étude notariale, désigné en cette
qualité, la mention du domicile du mandataire peut être remplacée par
une élection de domicile au siège de l’étude notariale.”;

2° dans l’alinéa 2, la phrase “Pour les comparants qui interviennent
uniquement comme représentant ou mandataire, ou qui ne font que
prêter assistance, seuls doivent être mentionnés les noms, prénoms et
domicile.” est remplacée par la phrase:

“Pour les actes qui sont reçus en forme dématérialisée, la date de
l’acte est la date contenue dans la signature électronique du notaire et
le lieu de l’acte est le lieu où celui-ci est signé par ce notaire.”;

3° dans l’alinéa 3, les mots “La date à laquelle l’acte est signé par le
notaire et les” sont remplacés par le mot “Les”.

Art. 26. À l’article 13 de la même loi, modifié par l’article 19 de la loi
du 6 mai 2009, lui-même remplacé par la loi du 6 juillet 2017, dont le
texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont
apportées:

1° l’alinéa 2 est complété par les mots “, et peut fixer des modalités
complémentaires pour l’établissement des actes qui peuvent être reçus
sous forme dématérialisée”;

2° l’article est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme
suit:

“§ 2. À l’exception de la constitution d’une fondation par voie de
testament, les actes authentiques de constitution de personnes morales
peuvent être reçus sous forme dématérialisée. Les dispositions de
l’article 18quinquies, § 2, 2° à 6°, s’appliquent à ces actes et le Roi peut
fixer des modalités d’établissement et de conservation complémentai-
res.

Par dérogation à l’article 9, § 3, et nonobstant le droit des parties de
comparaître physiquement, les actes visés à l’alinéa 1er peuvent
également être reçus à distance conformément aux dispositions de
l’article 18quinquies, § 2, 1° à 6°, pour autant que ceux-ci ne sont pas
accompagnés d’un apport en nature. La plateforme électronique qui est
mise à disposition à cette fin est gérée par la Fédération Royale du
Notariat belge.

Les parties à un acte constitutif qui ont la qualité de citoyen d’un État
membre de l’UE, peuvent en outre employer tout autre moyen
d’identification électronique qui est, soit, délivré dans le cadre d’un
schéma d’identification électronique approuvé par la Belgique, soit,
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goedgekeurd, hetzij is uitgegeven in een andere lidstaat en ten behoeve
van de grensoverschrijdende authenticatie is erkend overeenkomstig
artikel 6 van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie
en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne
markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, voor zover dit
identificatiemiddel een gelijkwaardig niveau van identificatie en authen-
ticatie mogelijk maakt als de identificatiemiddelen vermeld in
artikel 18quinquies, § 2, 2°. Zij tekenen in dat geval de akte met een
gekwalificeerde elektronische handtekening die wordt gegenereerd via
het in het tweede lid bedoelde elektronisch platform. Huidig lid is
eveneens van toepassing op de volmachten in gedematerialiseerde
vorm die worden verleend door dezelfde personen met het oog op de
ondertekening van de oprichtingsakte, wanneer deze de authentieke
vorm aannemen.

In de gevallen bedoeld in het tweede en het derde lid, kan de notaris
de fysieke verschijning van een partij eisen:

1° indien er redenen zijn om te vermoeden dat er identiteitsfraude is
gepleegd;

2° indien dit noodzakelijk is om de naleving te controleren van de
regels aangaande de handelingsbekwaamheid van de partij of aan-
gaande haar bevoegdheid om de rechtspersoon voor wiens rekening zij
optreedt te vertegenwoordigen.

§ 3. Wanneer een gedematerialiseerde minuut wordt aangevuld met
latere voet- of kantmeldingen, bijvoegingen of aanhechtingen, geschie-
den deze aanvullingen onder de vorm van een afzonderlijke toevoe-
ging van de melding of het stuk onder het NABAN-nummer van de
akte in de Notariële Aktebank. Indien de toevoeging het repertorium-
nummer van de akte betreft, volstaat de toevoeging hiervan als
metagegeven bij de akte.”.

Art. 27. In artikel 18, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij
artikel 20, 2°, van de wet van 6 mei 2009, zelf vervangen bij de wet van
6 juli 2017, en zelf gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019, worden de
woorden “§ 1,” ingevoegd tussen de woorden “de bepalingen van
artikel 13,” en de woorden “eerste lid”.

Art. 28. In artikel 18quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet
van 30 april 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden “13 en 20” vervangen door de
woorden “13 , § 1, en 20”, en worden de woorden “elektronisch op
afstand worden verleden overeenkomstig” vervangen door de woor-
den “worden verleden in gedematerialiseerde vorm, op afstand of niet,
overeenkomstig”;

2° in paragraaf 2, 1° worden de woorden “, fysiek en/of” ingevoegd
tussen de woorden “de notaris” en de woorden “via een videoconfe-
rentie”.

Art. 29. In artikel 18sexies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet
van 20 december 2020, wordt het tweede lid aangevuld met de
woorden “, evenals, in voorkomend geval, in de officiële registers van
de andere landen voor zover de wetgeving van deze landen dit
toelaat.”.

TITEL 4. — Opheffingsbepalingen
en andere wijzigingsbepalingen – inwerkingtreding

HOOFDSTUK 1. — Opheffingsbepalingen
en andere wijzigingsbepalingen

Art. 30. Artikel 16 van de wet van 30 april 2020 houdende diverse
bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd
tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 wordt opgehe-
ven.

Art. 31. In artikel 19 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse
bepalingen, vervangen bij de wet van 6 juli 2017, worden de woorden
“In artikel 13 van dezelfde wet” vervangen door de woorden “In
artikel 13, § 1, van dezelfde wet”.

Art. 32. In artikel 20, 3°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van
6 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden “overeenkomstig artikel 13, tweede lid” worden
vervangen door de woorden “overeenkomstig artikel 13, § 1, tweede
lid”;

2° de tweede zin wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 2. — Inwerkingtreding

Art. 33. De verplichting tot neerlegging en bewaring van de statu-
taire delegaties van de bevoegdheid om rechtspersonen te vertegen-
woordigen, bedoeld in de artikelen 2:7, § 2, tweede lid, 2:8, § 1,
eerste lid, 11°, 2:9, § 1, eerste lid, 11°, 2:10, § 1, eerste lid, 11°, en 2:11, § 1,
11°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en van de

délivré dans un autre État membre et reconnu aux fins de l’authentifi-
cation transfrontière conformément à l’article 6 du Règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l’identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE, pour autant que ce moyen d’identification
permet un niveau d’identification et d’authentication équivalent répon-
dant aux moyens d’identification mentionnés à l’article 18quinquies, § 2,
2°. Dans ce cas, il signent l’acte au biais d’une signature électronique
qualifiée générée à travers la plateforme électronique visée à l’alinéa 2.
Le présent alinéa s’applique également aux procurations sous forme
dématérialisée octroyées par les mêmes personnes en vue de la
signature de l’acte constitutif, lorsque celles-ci prennent la forme
authentique.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le notaire peut exiger la
comparution physique d’une partie:

1° lorsqu’il existe des motifs de soupçonner une falsification d’iden-
tité;

2° lorsque cela est nécessaire pour contrôler le respect des règles
relatives à la capacité juridique de la partie ou à son pouvoir de
représentation de la personne morale pour le compte de laquelle elle
agit.

§ 3. Lorsqu’une minute dématérialisée est complétée avec des
mentions ultérieures au pied ou dans la marge, des adjonctions ou des
annexions ultérieures, ces compléments sont effectués sous la forme
d’un ajout séparé de la mention ou du document sous le numéro
NABAN de l’acte dans la Banque des actes notariés. Si l’ajout concerne
le numéro de répertoire de l’acte, son ajout comme métadonnée de
l’acte suffit.”.

Art. 27. Dans l’article 18, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé
par l’article 20, 2°, de la loi du 6 mai 2009, lui-même remplacé par la loi
du 6 juillet 2017, et lui-même modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots
“§ 1er,” sont insérés entre les mots “aux dispositions de l’article 13,” et
les mots “alinéa 1er”.

Art. 28. À l’article 18quinquies de la même loi, inséré par la loi
du 30 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots “13 et 20” sont remplacés par les mots
“13, § 1er, et 20”, et les mots “à distance par voie électronique
conformément” sont remplacés par les mots “sous forme dématériali-
sée, à distance ou non, conformément”;

2° au paragraphe 2, 1°, les mots “, physiquement et/ou” sont insérés
entre les mots “le notaire” et les mots “par le biais d’une vidéoconfé-
rence”.

Art. 29. Dans l’article 18sexies de la même loi, inséré par la loi
du 20 décembre 2020, l’alinéa 2 est complété par les mots “, ainsi que,
le cas échéant, dans les registres officiels des autres pays pour autant
que la législation de ces pays l’autorise.”.

TITRE 4. — Dispositions abrogatoires
et autres dispositions modificatives – entrée en vigueur

CHAPITRE 1er. — Dispositions abrogatoires
et autres dispositions modificatives

Art. 30. L’article 16 de la loi du 30 avril 2020 portant des dispositions
diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus COVID-19, est abrogé.

Art. 31. Dans l’article 19 de la loi du 6 mai 2009 portant des
dispositions diverses, remplacé par la loi du 6 juillet 2017, les mots
“Dans l’article 13 de la même loi” sont remplacés par les mots “Dans
l’article 13, § 1er, de la même loi”.

Art. 32. À l’article 20, 3°, de la même loi, remplacé par la loi du
6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “conformément à l’article 13, alinéa 2” sont remplacés par
les mots “conformément à l’article 13, § 1er, alinéa 2”;

2° la deuxième phrase est abrogée.

CHAPITRE 2. — Entrée en vigueur

Art. 33. L’obligation de dépôt et de conservation des délégations
statutaires du pouvoir de représenter une personne morale, visée aux
articles 2:7, § 2, alinéa 2, 2:8, § 1er, alinéa 1er, 11°, 2:9, § 1er, alinéa 1er, 11°,
2:10, § 1er, alinéa 1er, 11°, et 2:11, § 1er, 11°, du Code des sociétés et des
associations, et de leurs modifications ou suppressions ultérieures,
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latere wijzigingen en opheffingen daarvan treedt in werking op 1 augus-
tus 2021 voor de statutaire bepalingen die voortvloeien uit in België
verleden notariële akten, en voor de andere akten op de dag waarop het
deel van het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem
bedoeld in artikel 2:7, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek dat op hen
van toepassing is, operationeel wordt. Deze datum wordt bij een
bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Voor de rechtspersonen waarvan de bestaande statutaire delegaties
van de vertegenwoordigheidsbevoegdheid nog niet zijn neergelegd en
bewaard overeenkomstig artikel 2:7, § 2, tweede lid, van hetzelfde
Wetboek op de datum van inwerkingtreding van deze verplichting, zal
deze neerlegging geschieden gelijktijdig met de eerstvolgende neerleg-
ging van een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten.

Art. 34. De artikelen 3 tot 5, 6, 2°, 7, 2°, 8 tot 10 en 26 tot 29 treden in
werking op 1 augustus 2021.

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, 12 juli 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
V. VANQUICKENBORNE

Met ’s Lands zegel gezegeld:

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be)
Stukken: 55 2047
Integraal Verslag : 8 juli 2021

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2021/203289]
27 JUNI 2021. — Wet tot uitbreiding van het rouwverlof bij het

overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van
de opname van het rouwverlof

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 :

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

Art. 2. Het opschrift van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963
betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de
dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de
dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van
familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke
verplichtingen of van burgerlijke opdrachten wordt vervangen als
volgt :

″koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van
het normaal loon van werknemers voor afwezigheidsdagen ter gele-
genheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsbur-
gerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten″.

Art. 3. In het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het
behoud van het normaal loon van werknemers voor afwezigheidsda-
gen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling
van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten
wordt een artikel 1bis ingevoegd, luidende :

″1bis. Definities :

1o langdurige pleegzorg : pleegzorg zoals omschreven in artikel
30sexies, § 6, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten en waarbij het kind als deel uitmakend van dat gezin in het
bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente
waar het gezin, de pleegouder of pleegouders zijn/hun verblijfplaats
heeft/hebben is ingeschreven;

entre en vigueur le 1er août 2021 pour les dispositions statutaires
découlant des actes notariés reçus en Belgique, et pour les autres actes
au jour où la partie du système de base de données électronique
consultable publiquement visé à l’article 2:7, § 2, alinéa 1er, du même
Code qui leur est applicable, devient opérationnelle. Cette date est
publiée par avis au Moniteur belge.

Pour les personnes morales dont les délégations statutaires du
pouvoir de représentation existantes ne sont pas encore déposées et
conservées conformément à l’article 2:7, § 2, alinéa 2, du même Code au
jour de l’entrée en vigueur de cette obligation, ce dépôt aura lieu
ensemble avec le premier dépôt d’une nouvelle version coordonnée des
statuts qui suit.

Art. 34. Les articles 3 à 5, 6, 2°, 7, 2°, 8 à 10 et 26 à 29 entrent en
vigueur le 1er août 2021.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
V. VANQUICKENBORNE

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : 55 2047
Compte rendu intégral : 8 juillet 2021.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2021/203289]
27 JUIN 2021. — Loi allongeant le congé de deuil accordé lors du

décès du partenaire ou d’un enfant et flexibilisant la prise du congé
de deuil

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

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

Art. 2. L’intitulé de l’arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien
de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques,
des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments
de navigation intérieure pour les jours d’absence à l’occasion d’événe-
ments familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligations civiques
ou de missions civiles est remplacé par l’intitulé suivant :

« arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération
normale des travailleurs pour les jours d’absence à l’occasion d’événe-
ments familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligations civiques
ou de missions civiles ».

Art. 3. Dans l’arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la
rémunération normales des travailleurs pour les jours d’absence à
l’occasion d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement
d’obligations civiques ou de missions civiles, il est inséré un article
1erbis, rédigé comme suit :

« 1erbis. Définitions :

1o placement familial de longue durée : placement familial tel que
défini à l’article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail et dans le cadre duquel l’enfant est inscrit comme
faisant partie du ménage dans le registre de la population ou dans le
registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou
des parents d’accueil;
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2021/31603]
27 JUNI 2021. — Wet houdende diverse financiële bepalingen (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 :

TITEL 1. — INLEIDENDE BEPALINGEN

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

Art. 2. § 1. De artikelen 201 tot 204 en de artikelen 228, 229, 236 en
237 van deze wet zorgen voor de omzetting in Belgisch recht, wat de
verzekerings- en herverzekeringsondernemingen betreft, van de bepa-
lingen van Richtlijn 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad
van 18 december 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG
betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), Richtlijn 2014/65/EU betref-
fende markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU)
2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

§ 2. Artikel 415 van deze wet zorgt voor de gedeeltelijke omzetting in
Belgisch recht van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële
toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen
2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en
2014/65/EU.

§ 3. Artikel 416 van deze wet zorgt voor de omzetting in Belgisch
recht van Richtlijn (EU) 2020/1504 van het Europees Parlement en de
Raad van 7 oktober 2020 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU
betreffende markten voor financiële instrumenten

TITEL 2. — AUTONOME FINANCIËLE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. — Bepalingen tot verlenging van de aan bepaalde
verbintenissen van Dexia Crédit Local NV toegekende Staatswaarborg

Art. 3. De Staat waarborgt de hoofdsom, de intresten en de bijho-
righeden van de financieringen aangegaan door Dexia Crédit Local SA
bij kredietinstellingen en institutionele deponenten en van de obligaties
en schuldinstrumenten die zij uitgeeft en die bestemd zijn voor
institutionele beleggers of andere, in de zin van de op hen toepasselijke
regelgeving, gekwalificeerde beleggers, met inbegrip van de recht-
streekse of onrechtstreekse dochtervennootschappen van Dexia NV of
Dexia Crédit Local SA. De Koning mag de criteria bepalen omtrent het
institutionele of gekwalificeerde karakter van de deponenten en de
beleggers.

Art. 4. De bedragen in hoofdsom van de verbintenissen gedekt door
de waarborg van de Belgische Staat zullen 39 750 000 000 euro niet
overschrijden, benevens de intresten en de bijhorigheden. Verbintenis-
sen genieten de garantie indien, op de datum waarop zij worden
aangegaan, het uitstaande gewaarborgd bedrag in hoofdsom de
bovenvermelde limiet niet overschrijdt, rekening houdend, voor de
verbintenissen in vreemde valuta’s, met de tegenwaarde in euro op die
datum van hun uitstaande hoofdsom.

De door de waarborg gedekte verbintenissen mogen worden aange-
gaan vanaf 1 januari 2022 tot uiterlijk 31 december 2031, en mogen een
looptijd hebben van maximum tien jaar.

Art. 5. De Koning stelt de voorwaarden en de modaliteiten van de
waarborg vast evenals de aan de Staat verschuldigde vergoeding. Hij
voorziet dat de waarborg gezamenlijk met de Franse Republiek wordt
toegekend, met haar akkoord, mits respectievelijke bijdragen van 53 %
door de Staat en 47 % door de Franse Republiek.

Art. 6. Artikel 8.21 van het Burgerlijk wetboek is niet van toepassing
op de door de Staat of de Franse Republiek aangegane waarborgen van
verbintenissen van Dexia Crédit Local SA.

HOOFDSTUK 2. — Bepalingen betreffende de overdracht van het
gehele vermogen van het Kringloopfonds in vereffening en de opheffing ervan

Art. 7. § 1. Alle activa en passiva en alle rechten en plichten van het
Kringloopfonds, opgericht door hoofdstuk XI van titel IV, van de
programmawet van 8 april 2003, die de artikelen 90 tot 99 bevat,
gewijzigd bij de programmawet van 8 juni 2008, en in vereffening
gesteld overeenkomstig deel 1, boek 2, titel 8, hoofdstuk 1, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die de artikelen 2:70
tot 2:108 bevat, worden van rechtswege en zonder tegenprestatie
overgedragen aan de Belgische Staat. In afwijking van de artike-
len 2:100 tot 2:104 van hetzelfde Wetboek gebeurt deze overdracht op

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2021/31603]
27 JUIN 2021. — Loi portant des dispositions financières diverses (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

TITRE 1er. — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

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

Art. 2. § 1er. Les articles 201 à 204 et les articles 228, 229, 236 et 237
de la présente loi assurent la transposition en droit belge en ce qui
concerne les entreprises d’assurance et de réassurance, des dispositions
de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du
18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux
activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité
II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments
financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme.

§ 2. L’article 415 de la présente loi transpose partiellement en droit
belge la Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil
du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des
entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE,
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.

§ 3. L’article 416 de la présente loi transpose en droit belge la
Directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du
7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les
marchés d’instruments financiers.

TITRE 2. — DISPOSITIONS FINANCIÈRES AUTONOMES

CHAPITRE 1er. — Dispositions prolongeant la garantie
d’État octroyée à certains engagements de Dexia Crédit Local SA

Art. 3. L’État garantit, en principal, intérêts et accessoires, les
financements levés par Dexia Crédit Local SA auprès d’établissements
de crédit et de déposants institutionnels ainsi que les obligations et
titres de créances qu’elle émet à destination d’investisseurs institution-
nels ou d’autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui
leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia
SA ou de Dexia Crédit Local SA. Le Roi peut préciser les critères relatifs
au caractère institutionnel ou qualifié des déposants et investisseurs.

Art. 4. Les montants en principal des engagements couverts par la
garantie de l’État n’excéderont pas 39 750 000 000 euros, outre les
intérêts et accessoires. Les engagements bénéficient de la garantie de
l’État si, à la date de leur conclusion, le montant en principal de
l’encours garanti par l’État n’excède pas le montant mentionné
ci-dessus, en tenant compte, pour les engagements libellés en devises
étrangères, de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en
principal.

Les engagements couverts par la garantie peuvent être conclus à
partir du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2031 au plus tard, et
peuvent avoir un terme de dix ans au plus.

Art. 5. Le Roi fixe les termes et les conditions de la garantie et la
rémunération due à l’État. Il prévoit que la garantie est accordée
conjointement avec la République française, avec l’accord de celle-ci,
moyennant des contributions respectives de 53 % par l’État et de 47 %
par la République française.

Art. 6. L’article 8.21 du Code civil n’est pas applicable aux garanties
d’engagements de Dexia Crédit Local SA souscrites par l’État ou par la
République française.

CHAPITRE 2. — Dispositions relatives au transfert de l’intégralité du
patrimoine du Fonds de l’Économie sociale et durable en liquidation ainsi
que sa suppression

Art. 7. § 1er. Tous les actifs et passifs ainsi que tous les droits et
obligations du Fonds de l’Économie sociale et durable, créé par le
chapitre XI du titre IV, de la loi-programme du 8 avril 2003, contenant
les articles 90 à 99, modifié par la loi-programme du 8 juin 2008, et mis
en liquidation conformément à la partie 1, livre 2, titre 8, chapitre 1er, du
Code des sociétés et des associations, contenant les articles 2:70 à 2:108,
sont transférés de plein droit et sans contrepartie à l’État belge. Par
dérogation aux articles 2:100 à 2:104 du même Code, ce transfert a lieu
le jour de l’entrée en vigueur du présent article et sans attendre la
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de dag waarop dit artikel in werking treedt en zonder de sluiting van
de vereffening van het Kringloopfonds af te wachten.

De Koning wijst, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, de administratie aan die belast is met het verdere beheer
van de lopende kredieten en participaties van het Kringloopfonds in
vereffening.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde overdracht is zonder verdere
formaliteiten tegenstelbaar aan derden vanaf de dag waarop dit
artikel in werking treedt.

Art. 8. Opgeheven worden:

1° in titel IV, van de programmawet van 8 april 2003, hoofdstuk XI,
die de artikelen 90 tot 99 bevat, gewijzigd bij de programmawet van
8 juni 2008;

2° de artikelen 80 en 81 van de programmawet van 8 juni 2008;

3° het koninklijk besluit van 3 mei 2003 tot uitvoering van hoofd-
stuk 11 van titel IV van de programmawet van 8 april 2003 betreffende
de oprichting van het″Kringloopfonds″.

TITEL 3. — WIJZIGINGEN VAN DE SECTORALE TOEZICHTSWET-
TEN VOOR DE BANK- EN FINANCIËLE SECTOR HOOFDZAKE-
LIJK TER AANPASSING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WET-
BOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, EN TOT
OMZETTING VAN RICHTLIJN 2019/2177 VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 2019

HOOFDSTUK 1. — Wijziging van
de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Art. 9. In artikel 54bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2008, vervangen bij de wet
van 13 maart 2016 en gewijzigd bij de wet van 23 november 2017, wordt
het tweede lid vervangen als volgt:

″Indien een dergelijke verzekeringsonderneming betrokken is bij een
herstructurering van vennootschappen als bedoeld in Deel 4, Boek 12
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, stelt de
Nationale Bank van België Fedris hiervan onverwijld in kennis.″.

HOOFDSTUK 2. — Wijziging in de wet van 22 februari 1998
tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België

Art. 10. In artikel 36/33 van de wet van 22 februari 1998 tot
vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België,
ingevoegd bij de wet van 25 april 2014, wordt paragraaf 3 vervangen als
volgt:

″§ 3. Niettegenstaande de beroepsgeheimregeling waaraan zij in
voorkomend geval onderworpen zijn, en ongeacht hun niveau van
autonomie, werken de publiekrechtelijke entiteiten samen met de Bank
opdat deze laatste over alle informatie en, in voorkomend geval, alle
expertise beschikt die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar
opdracht bedoeld in dit hoofdstuk. Deze samenwerking kan een
wederzijdse uitwisseling van informatie tussen de betrokken entiteiten
en de Bank inhouden. Deze informatie wordt aan de Bank meegedeeld
uit eigen beweging of op haar verzoek. Vertrouwelijke informatie die in
voorkomend geval door de Bank aan de betrokken ontvangende
entiteit wordt verstrekt, valt voor deze laatste onder de in artikel 35, § 1
bedoelde beroepsgeheimregeling en mag alleen worden gebruikt voor
de goede uitvoering van de in deze paragraaf bedoelde samenwer-
king.″.

HOOFDSTUK 3. — Wijzigingen van de wet van 27 oktober 2006
betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Art. 11. In artikel 2, eerste lid, 24°, van de wet van 27 oktober 2006
betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoor-
ziening, ingevoegd door de wet van 11 januari 2019, worden de
woorden ″artikel 11 of artikel 12 van het Wetboek van vennootschappen
van 7 mei 1999″ vervangen door de woorden ″artikel 1:20 of artikel 1:21
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 12. Artikel 9, derde lid, van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 13. In artikel 36, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″rechtbank van eerste aanleg″ vervangen door het woord
″ondernemingsrechtbank″.

Art. 14. In artikel 38, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″rechtbank van eerste aanleg″ vervangen door het woord
″ondernemingsrechtbank″.

clôture de la liquidation du Fonds de l’Économie sociale et durable.

Le Roi désigne, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,
l’administration chargée d’assurer la gestion ultérieure des crédits en
cours et des participations du Fonds de l’Économie sociale et durable
en liquidation.

§ 2. Le transfert visé au paragraphe 1er est opposable aux tiers sans
autre formalité le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Art. 8. Sont abrogés :

1° dans le titre IV, de la loi-programme du 8 avril 2003, le chapitre XI,
contenant les articles 90 à 99, modifié par la loi-programme du 8 juin
2008;

2° les articles 80 et 81 de la loi-programme du 8 juin 2008;

3° l’arrêté royal du 3 mai 2003 portant exécution du chapitre 11 du
titre IV de la loi-programme du 8 avril 2003 portant création du ″Fonds
de l’Économie sociale et durable″.

TITRE 3. — MODIFICATIONS DES LOIS DE CONTRÔLE SECTO-
RIELLES DANS LE DOMAINE BANCAIRE ET FINANCIER PRIN-
CIPALEMENT POUR LA MISE EN CONFORMITÉ AVEC LES
DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIA-
TIONS, ET VISANT À ASSURER LA TRANSPOSITION DE LA
DIRECTIVE 2019/2177 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL DU 18 DÉCEMBRE 2019

CHAPITRE 1er. — Modification de la loi
du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Art. 9. Dans l’article 54bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail, inséré par la loi du 10 août 2008, remplacé par la loi du
13 mars 2016, et modifié par la loi du 23 novembre 2017, l’alinéa 2 est
remplacé par ce qui suit :

″Si une telle entreprise d’assurance est concernée par une restructu-
ration de sociétés visée à la Partie 4, Livre 12 du Code des sociétés et des
associations, la Banque nationale de Belgique en informe Fedris sans
délai.″.

CHAPITRE 2. — Modification de la loi du 22 février 1998
fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 10. Dans l’article 36/33 de la loi du 22 février 1998 fixant le
statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par la loi du
25 avril 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

″§ 3. Nonobstant le régime de secret professionnel auquel elles sont
le cas échéant assujetties, les entités du secteur public, quel que soit leur
niveau d’autonomie, collaborent avec la Banque afin que celle-ci
dispose de toutes les informations et, le cas échéant, de toute l’expertise
utiles à l’exercice de sa mission visée au présent chapitre. Cette
collaboration peut impliquer un échange mutuel d’informations entre
lesdites entités et la Banque. À cet effet, les informations sont
communiquées à la Banque d’initiative ou sur demande de celle-ci. Les
informations confidentielles communiquées le cas échéant par la
Banque à l’entité destinataire concernée sont couvertes dans le chef de
cette dernière par le régime de secret professionnel prévu à l’arti-
cle 35, § 1er et ne peuvent être utilisées que pour le bon accomplisse-
ment de la collaboration visée au présent paragraphe.″.

CHAPITRE 3. — Modifications de la loi du 27 octobre 2006
relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

Art. 11. Dans l’article 2, alinéa 1er, 24°, de la loi du 27 octobre 2006
relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, inséré
par la loi du 11 janvier 2019, les mots ″l’article 11 ou de l’article 12 du
Code des sociétés du 7 mai 1999″ sont remplacés par les mots
″l’article 1:20 ou de l’article 1:21 du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 12. L’article 9, alinéa 3, de la même loi est abrogé.

Art. 13. Dans l’article 36, alinéa 1er, de la même loi, les mots
″tribunal de première instance″ sont remplacés par les mots ″tribunal de
l’entreprise″.

Art. 14. Dans l’article 38, alinéa 1er, de la même loi, les mots
″tribunal de première instance″ sont remplacés par les mots ″tribunal de
l’entreprise″.
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Art. 15. In artikel 91, § 1, 6°, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen
door de wet van 11 januari 2019, worden de woorden ″artikel 11, 1°, van
het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikel 1:20, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigin-
gen″.

Art. 16. In artikel 103, zesde lid, van dezelfde wet, ingevoegd door
de wet van 6 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden ″boek IV, titel VII, van het Wetboek van vennootschap-
pen″ worden vervangen door de woorden ″boek 3, titel 4, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

2° de tweede zin wordt vervangen als volgt:

″Ten behoeve van deze wet moeten de woorden ″vennoten″,
″wetboek″ en ″vennootschap″, aangewend in het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen, worden verstaan als respectievelijk ″leden″,
″wet″ en ″instelling voor bedrijfspensioenvoorziening″.

Art. 17. In artikel 129, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″rechtbank van eerste aanleg″ vervangen door het woord
″ondernemingsrechtbank″.

HOOFDSTUK 4. — Wijzigingen aan 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

Art. 18. In artikel 3 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarma-
king van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en
houdende diverse bepalingen worden de volgende wijzigingen aange-
bracht:

1° in de bepaling onder 5° worden de woorden ″5 en 7 van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″1:14 en
1:16 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

2° de bepaling onder 9° wordt vervangen als volgt:

″9° ″beheervennootschap″: een beheervennootschap in de zin van
artikel 2, lid 1, b), van richtlijn 2009/65/EG, of een beheerder in de zin
van artikel 4, lid 1, b), van richtlijn 2011/61/EU;″;

3° de bepaling onder 20° wordt vervangen als volgt:

″20° ″richtlijn 2009/65/EG″: richtlijn 2009/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen
voor collectieve belegging in effecten (icbe’s);″;

4° de bepaling onder 21° wordt vervangen als volgt:

″21° ″richtlijn 2011/61/EU″: richtlijn 2011/61/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alterna-
tieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de richtlijnen
2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009
en (EU) nr. 1095/2010;″;

5° de bepaling onder 22° wordt vervangen als volgt:

″22° ″richtlijn 2014/65/EU″: 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;″;

6° de bepaling onder 24° wordt vervangen als volgt:

″24° ″het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″: het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoerd door de
wet van 23 maart 2019;″;

7° de bepalingen onder 26° en 27°, ingevoegd bij de wet van 27 juni
2016, worden opgeheven.

Art. 19. In artikel 10 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht:

1° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, worden de woorden ″richtlijn
2004/39/EG″ vervangen door de woorden ″richtlijn 2014/65/EU″;

2° in paragraaf 4bis, ingevoegd door de wet van 27 juni 2016 worden
de woorden ″Verordening (EG) nr. 2273/2003 of″ opgeheven.

Art. 20. In artikel 11 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden ″richtlijn 85/611/EEG″
vervangen door de woorden ″richtlijn 2009/65/EG of richtlijn
2011/61/EU″;

2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden ″richtlijn 2004/39/EG″
vervangen door de woorden ″richtlijn 2014/65/EU″;

Art. 15. Dans l’article 91, § 1er, 6°, alinéa 2, de la même loi, remplacé
par la loi du 11 janvier 2019, les mots ″article 11, 1°, du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 1:20, 1°, du Code des
sociétés et des associations″.

Art. 16. À l’article 103, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du
6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots ″livre IV, titre VII, du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″livre 3, titre 4, du Code des sociétés et des associations″;

2° la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

″Pour les besoins de la présente loi, les mots ″associés″, ″code″ et
″société″ utilisés dans le Code des sociétés et des associations s’enten-
dent comme étant respectivement ″membres″, ″loi″ et ″institution de
retraite professionnelle″.

Art. 17. Dans l’article 129, alinéa 1er, de la même loi, les mots
″tribunal de première instance″ sont remplacés par les mots ″tribunal de
l’entreprise″.

CHAPITRE 4. — 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. 18. Dans l’article 3 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 règlementé et portant des
dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 5°, les mots ″5 et 7 du Code des sociétés″ sont remplacés par les
mots ″1:14 et 1:16 du Code des sociétés et des associations″;

2° le 9° est remplacé par ce qui suit :

″9° ″société de gestion″: une société de gestion au sens de l’article 2,
paragraphe 1er, b), de la directive 2009/65/CE, ou un gestionnaire au
sens de l’article 4, paragraphe 1er, b), de la directive 2011/61/UE;″;

3° le 20° est remplacé par ce qui suit :

″20° ″la directive 2009/65/CE″: la directive 2009/65/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM);″;

4° le 21° est remplacé par ce qui suit :

″21°″la directive 2011/61/UE″ : la directive 2011/61/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de
fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE
et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE)
n° 1095/2010;″;

5° le 22° est remplacé par ce qui suit :

″22° ″la directive 2014/65/UE″ : 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;″;

6° le 24° est remplacé par ce qui suit :

″24° ″le Code des sociétés et des associations″ : le Code des sociétés
et des associations instauré par la loi du 23 mars 2019;″;

7° le 26° et le 27°, inséré par la loi du 27 juin 2016, sont abrogés.

Art. 19. À l’article 10 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots ″directive 2004/39/CE″
sont remplacés par les mots ″directive 2014/65/UE″;

2° dans le paragraphe 4bis, inséré par la loi du 27 juin 2016, les mots
″au règlement (CE) n° 2273/2003 ou″ sont supprimés.

Art. 20. À l’article 11 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ″la directive 85/611/CEE″
sont remplacés par les mots ″la directive 2009/65/CE ou la directive
2011/61/UE″;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ″directive 2004/39/CE″
sont remplacés par les mots ″directive 2014/65/UE″;
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3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden ″artikel 4, lid 1,
punt 9, van richtlijn 2004/39/EG″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 4, lid 1, punt 8) van richtlijn 2014/65/EU″;

4° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, worden de woorden ″bijlage I, deel A,
punt 4, van richtlijn 2004/39/EG″ vervangen door de woorden ″richt-
lijn 2014/65/EU″;

5° in paragraaf 3, eerste lid, 2°, worden de woorden ″richtlijn
85/611/EEG″ vervangen door de woorden ″richtlijn 2009/65/EG″;

6° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden ″artikel 5, lid 1, van
richtlijn 85/611/EEG of, met betrekking tot portefeuillebeheer overeen-
komstig bijlage I, deel A, punt 4, van richtlijn 2004/39/EG″ vervangen
door de woorden ″richtlijn 2009/65/EG, richtlijn 2011/61/EU of
richtlijn 2014/65/EU″.

HOOFDSTUK 5. — 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 schuldvor-
deringen

Art. 21. In artikel 3 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de
instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaar-
den van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in
schuldvorderingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder 11°, gewijzigd bij de wet van 19 april 2014,
worden de woorden ″of commanditaire vennootschap op aandelen″
opgeheven;

2° in de bepaling onder 16°, b) worden de woorden ″rekening
houdend met de categorie van toegelaten beleggingen waarvoor zij
heeft geopteerd conform artikel 7″ vervangen door de woorden
″overeenkomstig de bepalingen van deze wet en de ter uitvoering
ervan genomen besluiten en reglementen″;

3° de bepaling onder 20°/1, ingevoegd door de wet van 25 december
2016, wordt opgeheven;

4° de bepaling onder 57°/1 ingevoegd bij de wet van 25 december
2016, wordt opgeheven;

5° een bepaling onder 58°/1 wordt ingevoegd, luidende:

″58°/1 ″richtlijn 2014/65/EU″: richtlijn 2014/65/EU van het Euro-
pees 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;″.

Art. 22. In artikel 11 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden ″(a) op naam gestelde rechten
van deelneming, (b) gedematerialiseerde rechten van deelneming of, (c)
voor zover de toepasselijke wettelijke bepalingen dit toestaan, aan
toonder gestelde rechten van deelneming″ vervangen door de woorden
″op naam gestelde of gedematerialiseerde rechten van deelneming″;

2° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt:

″§ 6. In geval van ontbinding, vereffening, fusie of andere herstruc-
turering van een gemeenschappelijk beleggingsfonds zijn de bepalin-
gen van hoofdstuk I van deel 1, boek 2, titel 8, en van deel 4, boek 12
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover
van toepassing op beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapi-
taal en met uitzondering van artikel 2:103 van dat Wetboek, van
overeenkomstige toepassing.″.

Art. 23. Artikel 12, § 3, eerste lid, wordt vervangen als volgt:

″§ 3. In geval van ontbinding, vereffening, fusie of andere herstruc-
turering van compartimenten van een gemeenschappelijk beleggings-
fonds zijn de bepalingen van deel 1, boek 2, titel 8, en van deel 4,
boek 12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor
zover van toepassing op beleggingsvennootschappen met veranderlijk
kapitaal en met uitzondering van artikel 2:103 van dat Wetboek, van
overeenkomstige toepassing.″

Art. 24. In artikel 14 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, tweede lid, 1°, wordt het woord ″vijfde″ vervangen
door het woord ″tiende″;

2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden ″Wetboek van
Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen″;

3° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden ″artikel 560 van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ″l’article 4, paragra-
phe 1er, point 9),″ sont remplacés par les mots ″l’article 4, paragra-
phe 1er, point 8)″;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots ″section A, point 4, de
l’annexe I de la directive 2004/39/CE″ sont remplacés par les mots
″directive 2014/65/UE″;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots ″directive 85/611/CEE″
sont remplacés par les mots ″directive 2009/65/CE″;

6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots ″à l’article 5, paragra-
phe 1er, de la directive 85/611/CEE ou, s’agissant de la gestion de
portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l’annexe I de la
directive 2004/ 39/CE″ sont remplacés par les mots ″la directive
2009/65/CE, la directive 2011/61/UE ou la directive 2014/65/UE″.

CHAPITRE 5. — 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. 21. Dans l’article 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,
modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, les modifications
suivantes sont apportées :

1° au 11°, modifié par la loi du 19 avril 2018, les mots ″ou d’une
société en commandite par actions″ sont supprimés;

2° au 16°, b), les mots ″eu égard à la catégorie de placements autorisés
pour laquelle il a opté conformément à l’article 7″ sont remplacés par
les mots ″conformément aux dispositions de la présente loi et des
arrêtés et règlements pris pour son exécution″;

3° le 20°/1, inséré par la loi du 25 décembre 2016, est abrogé;

4° le 57°/1, inséré par la loi du 25 décembre 2016, est abrogé;

5° un 58°/1 est inséré, rédigé comme suit :

″58°/1 ″directive 2014/65/UE″: la directive 2014/65/UE du Parle-
ment 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;″.

Art. 22. À l’article 11 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots ″(a) nominatives, (b) dématéria-
lisées ou, (c) dans la mesure permise par les dispositions légales
applicables, au porteur″ sont remplacés par les mots ″nominatives ou
dématérialisées″;

2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

″§ 6. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre
restructuration d’un fonds commun de placement, les dispositions du
chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du
Code des sociétés et des associations, pour autant qu’elle s’appliquent
aux sociétés d’investissement à capital variable, sont applicables par
analogie à l’exception de l’article 2:103 dudit Code.″.

Art. 23. L’article 12, § 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

″§ 3. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre
restructuration de compartiments d’un fonds commun de placement,
les dispositions de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du
Code des sociétés et des associations, pour autant qu’elle s’appliquent
aux sociétés d’investissement à capital variable, sont applicables par
analogie à l’exception de l’article 2:103 dudit Code.″

Art. 24. À l’article 14 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, le mot ″cinquième″ est remplacé
par le mot ″dixième″;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ″Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″Code des sociétés et des associations″;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ″article 560 du Code des
sociétés ″sont remplacés par les mots ″article 7:155 du Code des sociétés
et des associations″.
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Art. 25. In artikel 15, derde lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″statutair doel″ vervangen door het woord ″voorwerp″.

Art. 26. In artikel 16 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 19 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden ″Wetboek van Vennootschap-
pen″ telkens vervangen door de woorden ″Wetboek van Vennootschap-
pen en Verenigingen″;

2° in paragraaf 2 worden de woorden ″In afwijking van artikel 78 van
het Wetboek van Vennootschappen bevat de naam van de bevek en alle
stukken die van haar uitgaan,″ vervangen door de woorden ″De naam
van de bevek en alle stukken die van haar uitgaan, bevat″;

3° in paragraaf 3 worden de woorden ″maatschappelijk kapitaal″
vervangen door de woorden ″kapitaal″;

4° in paragraaf 6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) het eerste lid wordt vervangen als volgt:

″De artikelen 2:20, 2:21, 2:84, 2:85, 2:86, 2:96, 2:97, § 2, 2:103, eerste lid,
2° en 4°, 2:108, 3°, 3:6, § 1, 4°, 5°, 6° en 8°, 3:72, 7:2 tot 7:5, 7:8 tot 7:11,
7:14, eerste lid, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, eerste en derde lid, 7:29, 7:31, 7:45,
7:47, 7:48, 7:49, eerste lid, 7:50, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84,
7:101 tot 7:120, 7:128, 7:129, §§ 2 en 3, 7:130, 7:134, § 2, 7:141, § 1, tweede
lid, 7:143, 7:152, 7:153, tweede en derde lid, 7:155, 7:177 tot 7:195, 7:198
tot 7:203, 7:208 tot 7:212, 7:214 tot 7:226, 7:228, 7:229, 12:30, § 1, 1°, 12:43,
§ 1, 1°, 12:53, § 1, 1°, 12:67, § 1, 1° en 12:83, § 1, 1° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zijn niet van toepassing, onvermin-
derd de overige afwijkingen op het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bepaald door of krachtens deze titel of het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen″;

b) het tweede lid wordt vervangen als volgt:

″De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de plaats waar
en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt,
alsook de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen en de
voorstellen tot besluit. De algemene vergadering kan enkel op geldige
wijze beraadslagen en beslissen over de wijzigingen in de statuten
wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in
de oproeping.″;

c) in het derde lid worden de woorden ″artikel 559 van het Wetboek
van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 7:154 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″;

d) in het vierde lid worden woorden ″artikel 560 van het Wetboek van
Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 7:155 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 27. Artikel 17, § 3, eerste lid, wordt vervangen als volgt:

″§ 3. In geval van ontbinding, vereffening, fusie of andere herstruc-
turering van compartimenten van een bevek zijn de bepalingen van
deel 1, boek 2, titel 8, hoofdstuk 1 of van deel 4, boek 12 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor zover van
toepassing op beveks en met uitzondering van artikel 2:103 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van overeenkomstige
toepassing.″

Art. 28. In dezelfde wet wordt een artikel 38/1 ingevoegd, luidende:

″Art. 38/1. De beleggingsvennootschap stelt een monistisch bestuur
in als bedoeld in de artikelen 7:85 tot 7:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.″

Art. 29. In artikel 39, §§ 1 en 3, van dezelfde wet, vervangen bij de
wet van 25 april 2014 en gewijzigd bij de wet van 5 december 2017,
worden de woorden ″het wettelijk bestuursorgaan″ vervangen door de
woorden ″de raad van bestuur″.

Art. 30. In artikel 40 van dezelfde wet, vervangen bij de wet
van 25 april 2014, worden de woorden ″het wettelijk bestuursorgaan″
veranderd door het woord ″de raad van bestuur″.

Art. 31. In artikel 41 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht:

1° in paragraaf 5, derde lid, ingevoegd door de wet van 5 decem-
ber 2017, worden de woorden ″het wettelijke bestuursorgaan″ vervan-
gen door de woorden ″de raad van bestuur″;

2° in paragraaf 7, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 5 decem-
ber 2017, worden de woorden ″het wettelijke bestuursorgaan″ vervan-
gen door de woorden ″de raad van bestuur″;

3° in paragraaf 9, tweede lid, worden de woorden ″Wetboek van
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen″.

Art. 25. Dans l’article 15, alinéa 3, de la même loi, les mots ″objet
statutaire″ sont remplacés par les mots ″objet″.

Art. 26. À l’article 16 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014,
les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots ″Code des sociétés″ sont chaque
fois remplacés par les mots ″Code des sociétés et des associations″;

2° dans le paragraphe 2, les mots ″Par dérogation à l’article 78 du
Code des sociétés,″ sont supprimés;

3° dans le paragraphe 3, les mots ″capital social″ sont remplacés par
le mot ″capital″;

4° dans le paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées :

a) l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

″Les articles 2:20, 2:21, 2:84, 2:85, 2:86, 2:96, 2:97, § 2, 2:103, alinéa 1er,
2° et 4°, 2:108, 3°, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à 7:11, 7:14,
alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéas 1er et 3, 7:29, 7:31, 7:45, 7:47, 7:48,
7:49, alinéa 1er, 7:50, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:101 à
7:120, 7:128, 7:129, §§ 2 et 3, 7:130, 7:134, § 2, 7:141, § 1er, alinéa 2, 7:143,
7:152, 7:153, alinéas 2 et 3, 7:155, 7:177 à 7:195, 7:198 à 7:203, 7:208 à
7:212, 7:214 à 7:226, 7:228, 7:229, 12:30, § 1er, 1°, 12:43, § 1er, 1°, 12:53,
§ 1er, 1°, 12:67, § 1er, 1° et 12:83, § 1er, 1° du Code des sociétés et des
associations ne sont pas applicables, sans préjudice des autres déroga-
tions au Code des sociétés et des associations prévues par ou en vertu
du présent titre ou du Code des sociétés et des associations″;

b) l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

″La convocation à l’assemblée générale mentionne le lieu, la date et
l’heure de l’assemblée générale, ainsi que l’ordre du jour contenant
l’indication des sujets à traiter et les propositions de décision.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les
modifications aux statuts que si les modifications proposées ont été
indiquées de manière précise dans la convocation.″;

c) à l’alinéa 3, les mots ″article 559 du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″article 7:154 du Code des sociétés et des
associations″;

d) à l’alinéa 4, les mots ″article 560 du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″article 7:155 du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 27. L’article 17, § 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

″§ 3. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre
restructuration de compartiments d’une sicav, les dispositions de la
partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code
des sociétés et des associations, pour autant qu’elles s’appliquent aux
sicav, sont applicables par analogie à l’exception de l’article 2:103 du
Code des sociétés et des associations.″

Art. 28. Dans la même loi, il est inséré un article 38/1, rédigé comme
suit :

″Art. 38/1. La société d’investissement adopte le modèle d’adminis-
tration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des
sociétés et des associations.″

Art. 29. Dans l’article 39, §§ 1er et 3, de la même loi, remplacés par la
loi du 25 avril 2014 et modifiés par la loi du 5 décembre 2017, les mots
″de l’organe légal d’administration ″sont chaque fois remplacés par les
mots ″du conseil d’administration″.

Art. 30. Dans l’article 40 de la même loi, remplacé par la loi
du 25 avril 2014, les mots ″de l’organe légal d’administration″ sont
remplacés par les mots ″du conseil d’administration″.

Art. 31. À l’article 41 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 5, alinéa 3, inséré par la loi du 5 décembre 2017,
les mots ″à l’organe légal d’administration ″sont remplacés par les mots
″au conseil d’administration″;

2° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, modifié par la loi du 5 décembre
2017, les mots ″l’organe légal d’administration″ sont remplacés par les
mots ″le conseil d’administration″;

3° dans le paragraphe 9, alinéa 2, les mots ″Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″Code des sociétés et des associations″.
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Art. 32. In artikel 51/1, § 2, eerste lid, ingevoegd door de wet
van 25 december 2016, worden de bepalingen onder 2° en 3° vervangen
als volgt:

″2° zijn geopend bij een entiteit als bedoeld in artikel 4, lid 1, a), b) en
c) van de Gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 van de Commissie van
7 april 2016 tot aanvulling van richtlijn 2014/65/EU van het Europees
Parlement en de Raad met betrekking tot het vrijwaren van financiële
instrumenten en geldmiddelen die aan cliënten toebehoren, product-
governanceverplichtingen en de regels die van toepassing zijn op het
betalen of het ontvangen van provisies, commissies en geldelijke of
niet-geldelijke tegemoetkomingen;

3° worden aangehouden overeenkomstig de beginselen die zijn
opgenomen in artikel 2 van de voormelde Gedelegeerde richtlijn (EU)
2017/593.″

Art. 33. In artikel 71, eerste lid, b), worden de woorden ″met
uitzondering van de gemeentespaarkassen″ opgeheven.

Art. 34. In artikel 84, § 1, tweede lid, van dezelfde wet worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden ″artikelen 444, 533 en 602, en van de bepalingen van
boek XI van het Wetboek van Vennootschappen″ worden vervangen
door de woorden ″artikelen 7:7, 7:127, 7:128 en 7:197 en aan de
bepalingen van boek 12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

2° de woorden ″artikel 672 van het Wetboek van vennootschappen″
worden vervangen door de woorden ″artikel 12:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″.

Art. 35. Artikel 89 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 89. De Koning bepaalt, bij besluit genomen na advies van de
FSMA, volgens welke regels de instellingen voor collectieve belegging
hun boekhouding voeren, in voorkomend geval, per compartiment,
inventarisramingen verrichten en hun jaarrekening opstellen en open-
baar maken. Wat de beleggingsvennootschappen betreft, kan Hij
afwijken van de artikelen 3:2, 3:3, 3:9 en 3:17 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alsook de regels genomen met
toepassing van boek III van het Wetboek van economisch recht en,
onder de voorwaarden van artikel 3:37, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de regels genomen met toepassing
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aanpassen, wijzigen en aanvullen.″

Art. 36. In artikel 101, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 11 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste en derde lid worden de woorden ″Wetboek van
vennootschappen″ telkens vervangen door de woorden ″Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″;

2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 37. In artikel 105, vijfde lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″artikelen 135 en 136 van het Wetboek van vennootschappen″
vervangen door de woorden ″artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 38. In artikel 106, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij
de wet van 19 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de inleidende zin van de bepaling onder 4° worden de woorden
″artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

2° in de bepaling onder 4°, b), worden de woorden ″Wetboek van
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen″.

Art. 39. Artikel 109, eerste lid, 2°, van dezelfde wet wordt aangevuld
met de woorden ″of in vereffening zijn gesteld″.

Art. 40. In artikel 115, § 2/1, eerste lid, 1°, van dezelfde wet,
ingevoegd bij de wet van 25 december 2016, worden de woorden ″het
leidinggevend orgaan″ telkens vervangen door de woorden ″de raad
van bestuur″.

Art. 41. In artikel 198 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″de natuurlijke of rechtsper-
sonen″ vervangen door de woorden ″de natuurlijke of rechtspersoon of
-personen″;

2° in het tweede lid worden de woorden ″natuurlijke of rechtsperso-
nen″ vervangen door de woorden ″natuurlijke of rechtspersoon of
-personen″.

Art. 32. Dans l’article 51/1, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi
du 25 décembre 2016, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

″2° ouverts auprès d’une entité visée à l’article 4, paragraphe 1er,
points a), b) et c) de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la
Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des
instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applica-
bles en matière de gouvernance des produits et les règles régissant
l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre
avantage pécuniaire ou non pécuniaire;

3° tenus conformément aux principes énoncés à l’article 2 de la
directive déléguée (UE) 2017/593 susmentionnée.″

Art. 33. Dans l’article 71, alinéa 1er, b), les mots ″, à l’exception des
caisses d’épargne communales″ sont supprimés.

Art. 34. Dans l’article 84, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les
modifications suivantes sont apportées :

1° les mots ″articles 444, 533 et 602, et aux dispositions du livre XI du
Code des sociétés ″sont remplacés par les mots ″articles 7:7, 7:127, 7:128
et 7:197 et aux dispositions du livre 12 du Code des sociétés et des
associations″;

2° les mots ″article 672 du Code des sociétés″ sont remplacés par les
mots ″article 12:3 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 35. L’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 89. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles
selon lesquelles les organismes de placement collectif tiennent leur
comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évalua-
tions d’inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce
qui concerne les sociétés d’investissement, Il peut déroger aux arti-
cles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations, adapter,
modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code
de droit économique et, dans les conditions de l’article 3:37, alinéa 1er

du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution
de l’article 3:1 du Code des sociétés et des associations.″

Art. 36. À l’article 101, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du
11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les alinéas 1 et 3, les mots ″Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″Code des sociétés et des associations″;

2° l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 37. Dans l’article 105, alinéa 5, de la même loi, les mots
″articles 135 et 136 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 38. À l’article 106, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par
la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive du 4°, les mots ″article 11 du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 1:20 du Code des sociétés
et des associations″;

2° dans le 4°, b), les mots ″Code des sociétés″ sont remplacés par les
mots ″Code des sociétés et des associations″.

Art. 39. L’article 109, alinéa 1er, 2°, de la même loi est complété par
les mots ″ou sont mis en liquidation″.

Art. 40. Dans l’article 115, § 2/1, alinéa 1er, 1°, inséré par la loi du
25 décembre 2016, de la même loi, les mots ″l’organe de direction″ sont
chaque fois remplacés par les mots ″le conseil d’administration″.

Art. 41. À l’article 198 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″des personnes physiques″ sont
remplacés par les mots ″de la ou des personnes physiques″;

2° dans l’alinéa 2, les mots ″les personnes physiques″ sont remplacés
par les mots ″la ou les personnes physiques″.
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Art. 42. In artikel 199 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 5 december 2017, worden de volgende wijzigingen aange-
bracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ″het wettelijk
bestuursorgaan″ vervangen door de woorden ″de raad van bestuur″;

2° een paragraaf 3 wordt ingevoegd, luidende:

″§ 3. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 210, stelt de
beheervennootschap een monistisch bestuur in als bedoeld in de
artikelen 7:85 tot 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.″.

Art. 43. In artikel 200 van dezelfde wet, vervangen door de wet van
25 april 2014, worden de woorden ″het wettelijk bestuursorgaan″
vervangen door de woorden ″de raad van bestuur″.

Art. 44. In artikel 201 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 5, derde lid, ingevoegd door de wet van 5 december
2017, worden de woorden ″het wettelijk bestuursorgaan″ vervangen
door de woorden ″de raad van bestuur″;

2° in paragraaf 7, eerste lid, ingevoegd door de wet van 5 december
2017, worden de woorden ″het wettelijk bestuursorgaan″ vervangen
door de woorden ″de raad van bestuur″;

3° in paragraaf 8, eerste lid, worden de woorden ″wettelijk bestuurs-
orgaan″ vervangen door de woorden ″raad van bestuur″;

4° paragraaf 10, gewijzigd bij de wet van 5 december 2017, wordt
vervangen als volgt:

″§ 10. Onverminderd de bevoegdheden van de raad van bestuur
inzake de vaststelling van het algemeen beleid als bepaald bij het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nemen de personen
belast met de effectieve leiding van de beheervennootschap van
instellingen voor collectieve belegging, onder toezicht van de raad van
bestuur, de nodige maatregelen voor de naleving van het bepaalde bij
de paragrafen 1 tot en met 9, en het bepaalde bij artikel 202, § 5.

Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen, dient de raad van bestuur van de beheervennoot-
schap van instellingen voor collectieve belegging, in voorkomend geval
via het auditcomité, minstens jaarlijks te controleren of de vennoot-
schap beantwoordt aan het bepaalde bij de paragrafen 1 tot en met 8 en
het eerste lid van deze paragraaf, en neemt hij kennis van de genomen
passende maatregelen.

De raad van bestuur beoordeelt in het bijzonder de goede werking
van de in paragrafen 4 tot 6 bedoelde onafhankelijke controlefuncties.

De personen belast met de effectieve leiding lichten minstens jaarlijks
de raad van bestuur, de FSMA en de erkend commissaris in over de
naleving van het bepaalde bij het eerste lid van deze paragraaf en over
de genomen passende maatregelen.

De informatieverstrekking aan de FSMA en de erkend commissaris
gebeurt volgens de modaliteiten die de FSMA bepaalt.″

Art. 45. In artikel 207 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
19 april 2014, 25 april 2014 en 15 april 2018, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, vijfde lid, wordt de bepaling onder b) vervangen als
volgt:

″b) indien de kandidaat-verwerver een natuurlijke of rechtspersoon
is die niet aan toezicht onderworpen is ingevolge richtlijn 2013/36/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende
toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel
toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijzi-
ging van richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49/EG, richtlijn 2009/65/EG, richtlijn 2011/61/EU,
richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van
25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het
verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), of richtlijn
2014/65/EU.″;

2° in paragraaf 6, eerste lid, worden de woorden ″artikel 516, § 1, van
het Wetboek van vennootschappen″ worden vervangen door de
woorden ″artikel 7:84, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

3° in paragraaf 6, derde lid, worden de woorden ″artikel 516, § 3, van
het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikel 7:84, § 3, van het Wetboek van vennootschappen en verenigin-
gen″;

Art. 42. À l’article 199 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
loi du 5 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ″de l’organe légal
d’administration″ sont remplacés par les mots ″du conseil d’adminis-
tration″;

2° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

″§ 3. Sous réserve de l’application de l’article 210, la société de gestion
adopte le modèle d’administration moniste, tel que visé aux arti-
cles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.″.

Art. 43. Dans l’article 200 de la même loi, remplacé par la loi du
25 avril 2014, les mots ″de l’organe légal d’administration″ sont
remplacés par les mots ″du conseil d’administration″.

Art. 44. À l’article 201 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 5, alinéa 3, inséré par la loi du 5 décembre 2017,
les mots ″à l’organe légal d’administration″ sont remplacés par les mots
″au conseil d’administration″;

2° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, modifié par la loi du 5 décembre
2017, les mots ″l’organe légal d’administration″ sont remplacés par les
mots ″le conseil d’administration″;

3° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots ″organe légal d’adminis-
tration″ sont remplacés par les mots ″conseil d’administration″;

4° le paragraphe 10, modifié par la loi du 5 décembre 2017, est
remplacé par ce qui suit :

″§ 10. Sans préjudice des pouvoirs dévolus au conseil d’administra-
tion en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels
que prévus par le Code des sociétés et des associations, les personnes
chargées de la direction effective de la société de gestion d’organismes
de placement collectif prennent, sous la surveillance du conseil
d’administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des
dispositions des paragraphes 1er à 9 et des dispositions de l’article 202,
§ 5.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des
associations, le conseil d’administration de la société de gestion
d’organismes de placement collectif doit contrôler au moins une fois
par an, le cas échéant par l’intermédiaire du comité d’audit, si la société
se conforme aux dispositions des paragraphes 1er à 8 et de l’alinéa 1er

du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates
prises.

Le conseil d’administration évalue en particulier le bon fonctionne-
ment des fonctions de contrôle indépendantes visées aux paragraphes 4
à 6.

Les personnes chargées de la direction effective font rapport au
moins une fois par an au conseil d’administration, à la FSMA et au
commissaire agréé sur le respect des dispositions de l’alinéa 1er du
présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé
selon les modalités que la FSMA détermine.″

Art. 45. À l’article 207 de la même loi, modifié par les lois des
19 avril 2014, 25 avril 2014 et 15 avril 2018, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, le b) est remplacé par ce qui suit :

″b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui
n’est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès
à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle
des établissements de crédit et des entreprises d’investissement,
modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE
et 2006/49/CE, directive 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2009/138/CE du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux
activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité
II), ou 2014/65/UE.″;

2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots ″article 516, § 1er, du
Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 7:84, § 1er, du
Code des sociétés et des associations″;

3° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots ″article 516, § 3, du Code
des sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 7:84, § 3, du Code des
sociétés et des associations″;
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4° in paragraaf 8, tweede lid, wordt de tweede zin opgeheven.

Art. 46. Artikel 209 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 209. De kennisgevingsverplichtingen als bedoeld in artikel 207
gelden ook bij overschrijding of onderschrijding van drempels als
bedoeld in dat artikel ingevolge het bestaan van dubbele of meervou-
dige stemrechten, of door de verwerving van eigen aandelen door de
beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging, of
door enige andere situatie die leidt tot een wijziging van de omvang
van een deelneming die niet het gevolg is van een verwerving of
vervreemding.

Bij een wijziging van de drempel als bedoeld in artikel 207, § 1,
ingevolge de toepassing van het eerste lid, wordt de beoordeling als
bedoeld in artikel 207, § 2 tot 4, uitgevoerd, met dien verstande dat de
in die bepalingen bedoelde verwerving dan tot doel heeft de omvang
van de deelneming te wijzigen.″

Art. 47. Artikel 210 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 210. Beheervennootschappen van instellingen voor collectieve
belegging kunnen een directiecomité oprichten dat de bevoegdheden
heeft van de directieraad als bedoeld in artikel 7:110 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, onverminderd de bepalingen
van deze wet, en dat uitsluitend bestaat uit leden van de raad van
bestuur. De aldus overgedragen bevoegdheden mogen niet gelijktijdig
door de raad van bestuur worden uitgeoefend.

Het persoonlijk statuut van de leden van het directiecomité voldoet
aan de eisen die gesteld worden aan de leden van de directieraad als
bedoeld in artikel 7:107 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, inzonderheid in het tweede lid van dat artikel 7:107.″

Art. 48. In dezelfde wet wordt een artikel 210/1 ingevoegd, lui-
dende:

″Art. 210/1. § 1. Wanneer een lid van het directiecomité een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de beheervennootschap van
instellingen voor collectieve belegging naar aanleiding van een beslis-
sing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het
directiecomité, moet het betrokken lid dit mededelen aan de andere
leden vóór het directiecomité een besluit neemt. Zijn verklaring en
toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in
de notulen van de vergadering van het directiecomité dat de beslissing
moet nemen. Het directiecomité mag deze beslissing niet delegeren.

Het directiecomité omschrijft in de notulen de aard van de in het
eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke
gevolgen ervan voor de beheervennootschap van instellingen voor
collectieve belegging en verantwoordt het genomen besluit, en bezorgt
een afschrift van deze notulen aan de raad van bestuur tijdens zijn
volgende vergadering. In het jaarverslag als bedoeld in artikel 3:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt dit deel van
de notulen in zijn geheel opgenomen.

De notulen van de vergadering van het directiecomité worden aan de
commissaris meegedeeld. In het in artikel 3:74 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag beoordeelt de
commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke
gevolgen voor de beheervennootschap van instellingen voor collectieve
belegging van de besluiten van het directiecomité, zoals door hem
omschreven, waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het eerste lid
bestaat.

Het lid met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet
deelnemen aan de beraadslagingen van het directiecomité over deze
verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle leden een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of
de verrichting aan de raad van bestuur voorgelegd; ingeval de raad van
bestuur de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het directieco-
mité ze uitvoeren.

§ 2. Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen genoemde perso-
nen om de nietigheid of de opschorting van het besluit van het
directiecomité te vorderen, kan de beheervennootschap van instellin-
gen voor collectieve belegging de nietigheid vorderen van besluiten of
verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit
artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of
verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

4° dans le paragraphe 8, alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 46. L’article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 209. Les obligations de notification visées à l’article 207 sont
également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés
par cet article qui résultent de l’existence de droits de vote doubles ou
multiples, ou encore d’une acquisition d’actions propres par la société
de gestion d’organismes de placement collectif, ou encore de toute
autre situation impliquant une modification du niveau d’une partici-
pation qui n’est pas la conséquence d’une acquisition ou d’une cession.

Dans le cas d’un changement de seuil visé à l’article 207, § 1er

résultant de l’application de l’alinéa 1er, l’évaluation prévue à l’arti-
cle 207, §§ 2 à 4 est applicable étant entendu que l’acquisition visée
auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participa-
tion.″

Art. 47. L’article 210 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 210. Les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif
peuvent mettre en place, un comité de direction qui a les pouvoirs du
conseil de direction visés à l’article 7:110 du Code des sociétés et des
associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est
exclusivement composé de membres du conseil d’administration. Les
compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment
par le conseil d’administration.

Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux
exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à
l’article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier
l’alinéa 2 dudit article 7:107.″

Art. 48. Dans la même loi, il est inséré un article 210/1 rédigé
comme suit :

″Art. 210/1. § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre
une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa
compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a
un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à
l’intérêt de la société de gestion d’organismes de placement collectif, ce
membre doit en informer les autres membres avant que le comité de
direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur
la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de
la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le
comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la
décision ou de l’opération visée à l’alinéa 1er et les conséquences
patrimoniales pour la société de gestion d’organismes de placement
collectif et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du
procès-verbal au conseil d’administration lors de sa prochaine réunion.
Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le
rapport annuel visé à l’article 3:5 du Code des sociétés et des
associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communi-
qué au commissaire. Dans son rapport visé à l’article 3:74 du Code des
sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section
séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion
d’organismes de placement collectif des décisions du comité de
direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un
intérêt opposé au sens de l’alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d’intérêts au sens de l’alinéa 1er ne peut
prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces
opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les
membres ont un conflit d’intérêt, la décision ou l’opération est soumise
au conseil d’administration; en cas d’approbation de la décision par
celui-ci, le comité de direction peut l’exécuter.

§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux
articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de
demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de
direction, la société de gestion d’organismes de placement collectif peut
demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies
en violation des règles prévues au présent article, si l’autre partie à ces
décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette
violation.
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§ 3. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer de beslissingen of
verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van het directiecomité,
betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn
gekomen tussen vennootschappen, waaronder de beheervennootschap
van instellingen voor collectieve belegging, waarvan de ene recht-
streeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen
verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten,
dan wel tussen vennootschappen, waaronder de beheervennootschap
van instelling voor collectieve belegging, waarvan ten minste 95 % van
de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen
uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien is paragraaf 1 niet van toepassing wanneer de beslissin-
gen van het directiecomité betrekking hebben op gebruikelijke verrich-
tingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden
die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.″

Art. 49. In artikel 211 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van
25 april 2014 en gewijzigd bij de wet van 5 december 2017 worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid, worden de woorden ″het wettelijk bestuursor-
gaan″ vervangen door de woorden ″de raad van bestuur″;

2° in het zesde lid, worden de woorden ″het wettelijk bestuursor-
gaan″ vervangen door de woorden ″de raad van bestuur″.

Art. 50. In artikel 212, § 1, van dezelfde wet worden de woorden
″handelsvennootschap of een vennootschap met handelsvorm″ vervan-
gen door de woorden ″vennootschap″.

Art. 51. In artikel 213/4, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd
door de wet van 25 december 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1° de woorden ″het leidinggevend orgaan″ worden vervangen door
de woorden ″de raad van bestuur″;

2° de woorden ″het wettelijk bestuursorgaan″ worden vervangen
door de woorden ″de raad van bestuur″.

Art. 52. In artikel 217, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″handelsvennootschappen of in vennootschappen die de
vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen″ vervangen
door de woorden ″andere vennootschappen″.

Art. 53. In artikel 234, § 2, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″het wettelijk bestuursorgaan″ vervangen door de woorden
″de raad van bestuur″.

Art. 54. Artikel 235, vijfde lid, van dezelfde wet wordt vervangen als
volgt:

″Daartoe kan Hij de ter uitvoering van boek III van het Wetboek van
economisch recht genomen regels, alsook, onder de voorwaarden van
de artikelen 3:37, eerste lid, en 3:39 van het Wetboek van Vennootschap-
pen, de ter uitvoering van de artikelen 3:1 en 3:30 van het Wetboek van
Vennootschappen genomen regels, aanpassen, wijzigen en vervolledi-
gen.″.

Art. 55. In artikel 242, § 1, van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid, worden de woorden ″Wetboek van vennootschap-
pen″ vervangen door de woorden ″Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

2° in het tweede lid, worden de woorden ″Artikel 141, 2° van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Arti-
kel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 56. In artikel 246, vijfde lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″artikelen 135 en 136 van het Wetboek van vennootschappen″
vervangen door de woorden ″artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 57. In artikel 247, § 1, eerste lid, 4°, b), van dezelfde wet worden
de woorden ″Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 58. In artikel 255, § 2/1, eerste lid, 1°, van dezelfde wet worden
de woorden ″het leidinggevend orgaan″ telkens vervangen door de
woorden ″de raad van bestuur″.

Art. 59. In de inleidende zin van artikel 262, § 3, van dezelfde wet
worden de woorden ″Wetboek van vennootschappen″ vervangen door
de woorden ″Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 60. In artikel 271/6, § 2, vierde lid, van dezelfde wet, ingevoegd
bij de wet van 19 april 2014, worden de woorden ″punt (4) van deel I,
eerste lid, van bijlage A bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007″

§ 3. Le paragraphe 1er n’est pas applicable lorsque les décisions ou les
opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou
des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion
d’organismes de placement collectif, et dont l’une détient directement
ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l’ensemble des
titres émis par l’autre ou entre sociétés, dont la société de gestion
d’organismes de placement collectif, et dont 95 % au moins des voix
attachées à l’ensemble des titres émis par chacune d’elles sont détenus
par une autre société.

De même, le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque les décisions
du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues
dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des
opérations de même nature.″

Art. 49. À l’article 211 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril
2014 et modifié par la loi du 5 décembre 2017, les modifications
suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″de l’organe légal d’administration″ sont
remplacés par les mots ″du conseil d’administration″;

2° dans l’alinéa 6, les mots ″de l’organe légal d’administration″ sont
remplacés par les mots ″du conseil d’administration″.

Art. 50. Dans l’article 212, § 1er, de la même loi, les mots ″commer-
ciale ou à forme commerciale″ sont supprimés.

Art. 51. À l’article 213/4, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du
25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots ″l’organe de direction″ sont remplacés par les mots ″le
conseil d’administration″;

2° les mots ″de l’organe légal d’administration″ sont remplacés par
les mots ″du conseil d’administration″.

Art. 52. Dans l’article 217, alinéa 1er, de la même loi, les mots ″des
sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d’une société
commerciale″ sont remplacés par les mots ″d’autres sociétés″.

Art. 53. Dans l’article 234, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots ″de
l’organe légal d’administration″ sont remplacés par les mots ″du conseil
d’administration″.

Art. 54. L’article 235, alinéa 5, de la même loi est remplacé par ce qui
suit :

″Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en
exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les
conditions des articles 3:37, alinéa 1er et 3:39 du Code des sociétés, les
règles prises en exécution des articles 3:1 et 3:30 du Code des sociétés.″.

Art. 55. À l’article 242, § 1er, de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″Code des sociétés″ sont remplacés par
les mots ″Code des sociétés et des associations″;

2° dans l’alinéa 2, les mots ″article 141, 2° du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″article 3:72, 2° du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 56. Dans l’article 246, alinéa 5, de la même loi, les mots
″articles 135 et 136 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 57. Dans l’article 247, § 1er, alinéa 1er, 4°, b), de la même loi, les
mots ″Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″Code des
sociétés et des associations″.

Art. 58. Dans l’article 255, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les
mots ″l’organe de direction″ sont chaque fois remplacés par les mots ″le
conseil d’administration″.

Art. 59. Dans la phrase introductive de l’article 262, § 3, de la même
loi, les mots ″Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″Code des
sociétés et des associations″.

Art. 60. Dans l’article 271/6, § 2, alinéa 4, de la même loi, inséré par
la loi du 19 avril 2014, les mots ″point (4) de la partie I, alinéa 1er, de
l’annexe A à l’arrêté royal du 3 juin 2007″ sont remplacés par les mots
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vervangen door de woorden ″bepaling onder 4° van deel I, eerste lid
van de bijlage aan het koninklijk besluit van 19 december 2017″.

Art. 61. In artikel 271/9, § 5, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet
van 19 april 2014, worden de woorden ″boek IV, titel IX of boek XI van
het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden
″hoofdstuk I van deel 1, boek 2, titel 8, en van deel 4, boek 12 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 62. In artikel 271/10 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
19 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden ″of als commanditaire
vennootschap op aandelen″ opgeheven;

2° in paragraaf 2 worden de woorden ″maatschappelijk kapitaal″
telkens vervangen door het woord ″kapitaal″;

3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:

″§ 3. De artikelen 3:6, § 1, 4°, 5°, 6° en 8°, 7:2, 7:3, 7:4, 7:11, 7:47 en 7:211
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook de
artikelen 7:209 en 7:210 van hetzelfde wetboek, wat het veranderlijk
gedeelte van het kapitaal betreft, zijn niet van toepassing op de VBS.

Onverminderd artikel 3, 7°, is artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing.″.

Art. 63. In artikel 271/11 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
19 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ″artikel 560 van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden ″boek IV, titel IX of
boek XI van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″hoofdstuk 1 van deel 1, boek 2, titel 8, en van deel 4, boek 12
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 64. In artikel 271/12 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
19 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ″artikelen 568 tot 580
van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikelen 7:161 tot 7:176 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden ″artikelen 568 tot
580″ vervangen door de woorden ″artikelen 7:161 tot 7:176″;

3° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden ″Artikel 17, 3°, van
de faillissementswet van 8 augustus 1997″ vervangen door de woorden
″Artikel XX.111, 3°, van het Wetboek economisch recht″.

Art. 65. In artikel 271/13 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
19 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 worden de woorden ″artikel 78 van het Wetboek van
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 2:20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 66. In artikel 295, eerste lid, van dezelfde wet wordt de eerste
zin vervangen als volgt:

″Vooraleer er uitspraak gedaan wordt over de opening van een
faillissementsprocedure of over een voorlopige ontneming van beheer
in de zin van artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht ten
aanzien van een instelling voor collectieve belegging of een beheerven-
nootschap van instellingen voor collectieve belegging, richt de voorzit-
ter van de ondernemingsrechtbank een verzoek om advies aan de
FSMA.″.

HOOFDSTUK 6. — Wijzigingen van de wet van 21 december 2013
betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en
middelgrote ondernemingen

Art. 67. In artikel 2 van de wet van 21 december 2013 betreffende
diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote
ondernemingen, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 3° worden de woorden ″de wet van 12 juni
1991 op het consumentenkrediet en de wet van 4 augustus 1992 op het
hypothecair krediet″ vervangen door de woorden ″de hoofdstukken 1
en 2 van boek VII, titel 4, van het Wetboek economisch recht″;

b) in de bepaling onder 4°, vervangen door de wet van 21 december
2017, worden de woorden ″artikel 15, §§ 1 tot en met 6, van het Wetboek
van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 1:24, §§ 1
tot en met 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

″point 4° de la partie I, alinéa 1er de l’annexe à l’arrêté royal du
19 décembre 2017″.

Art. 61. Dans l’article 271/9, § 5, de la même loi, inséré par la loi du
19 avril 2014, les mots ″du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″du chapitre 1er de la partie 1,
livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 62. À l’article 271/10 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril
2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots ″ou d’une société en commandite
par actions″ sont supprimés;

2° dans le paragraphe 2, les mots ″capital social″ sont chaque fois
remplacés par le mot ″capital″;

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

″§ 3. Les articles 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 7:2, 7:3, 7:4, 7:11, 7:47 et 7:211
du Code des sociétés et des associations, de même que les articles 7:209
et 7:210 du même code pour ce qui concerne la partie variable du
capital, ne sont pas applicables aux SIC.

Sans préjudice de l’article 3, 7°, l’article 7:154 du Code des sociétés et
des associations est d’application.″.

Art. 63. À l’article 271/11 de la même loi, inséré par la loi du
19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ″article 560 du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 7:155 du Code des sociétés
et des associations″;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ″Livre IV, Titre IX ou du
Livre XI du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″chapitre 1er

de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des
sociétés et des associations″.

Art. 64. À l’article 271/12 de la même loi, inséré par la loi du
19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ″articles 568 à 580 du
Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″articles 7:161 à 7:176 du
Code des sociétés et des associations″;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ″articles 568 à 580″ sont
remplacés par les mots ″articles 7:161 à 7:176″;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots ″L’article 17, 3°, de la loi du
8 août 1997 sur les faillites″ sont remplacés par les mots ″L’arti-
cle XX.111, 3°, du Code de droit économique″.

Art. 65. À l’article 271/13 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril
2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots ″article 78 du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″article 2:20 du Code des sociétés et des
associations″;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 66. Dans l’article 295, alinéa 1er, de la même loi, la première
phrase est remplacée par ce qui suit :

″Avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture d’une procédure de faillite
ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l’articleXX.32
du Code de droit économique à l’égard d’un organisme de placement
collectif ou d’une société de gestion d’organismes de placement
collectif, le président du tribunal de l’entreprise saisit la FSMA d’une
demande d’avis.″.

CHAPITRE 6. — Modifications de la loi du 21 décembre 2013 relative à
diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes
entreprises

Art. 67. Dans l’article 2 de la loi du 21 décembre 2013 relative à
diverses dispositions concernant le financement des petites et moyen-
nes entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 3°, les mots ″de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation et de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothé-
caire″ sont remplacés par les mots ″des chapitres 1 et 2 du livre VII,
titre 4, du Code de droit économique″;

b) au 4°, remplacé par la loi du 21 décembre 2017, les mots ″article 15,
§§ 1er à 6, du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″article 1:24, §§ 1er à 6 du Code des sociétés et des associations″.
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Art. 68. In artikel 3/1 van dezelfde wet, ingevoegd door de wet
van 21 december 2017, worden de woorden ″artikel 15, §§ 1 tot en met
6, van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikel 1:24, §§ 1 tot en met 6, van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen″.

HOOFDSTUK 7. — Wijzigingen van de wet
van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

Art. 69. In artikel 258, § 3, van de wet van 4 april 2014 betreffende de
verzekeringen, vervangen bij de wet van 6 december 2018, 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. 70. In artikel 304, § 3, eerste lid, a), van dezelfde wet worden de
woorden ″, alleen of samen met of in overleg met anderen, in rechte of
in feite, controle uitoefent in de zin van boek 2, titel II van het koninklijk
besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″controle uitoefent in
de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen″.

HOOFDSTUK 8. — Wijzigingen van de wet van 19 april 2014 betreffende
de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Art. 71. In artikel 3 van de wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders,
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 52°, b), worden de woorden ″artikelen 5 tot 9
van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikelen 1:14 tot 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

b) in de bepaling onder 53° worden de woorden ″artikel 6, 1°, van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 1:15, 1°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

c) in de bepaling onder 54° worden de woorden ″artikel 6, 2°, van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 1:15, 2°, van het Wetboek van vennootschappen verenigingen″;

d) in de bepaling onder 55° worden de woorden ″artikelen 5 tot 9 van
het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikelen 1:14 tot 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

e) in de bepaling onder 65° wordt de bepaling onder b) vervangen als
volgt:

″b) indien de bewaarder een beleggingsonderneming is waaraan uit
hoofde van richtlijn 2014/65/EU een vergunning is verleend, de
bevoegde autoriteiten in de zin van artikel 4, lid 1, 26), van die
richtlijn;″;

f) de bepalingen onder 82°, 83°, 85° en 87° worden opgeheven;

g) de bepaling onder 90° wordt vervangen als volgt:

″90° ″richtlijn 2014/65/EU″: 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;″;

h) de bepaling onder 95° wordt opgeheven;

i) een bepaling onder 97°/1 wordt ingevoegd, luidende:

″97°/1 ″richtlijn 2016/2341″: richtlijn (EU) 2016/2341 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspen-
sioenvoorziening;″;

j) een bepaling onder 97°/2 wordt ingevoegd, luidende:

″97°/2 ″richtlijn 2017/1132″: richtlijn (EU) 2017/1132 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde
aspecten van het vennootschapsrecht;″.

Art. 72. Artikel 22, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met een
lid, luidende:

″De AICB’s en de beheervennootschappen van AICB’s als bedoeld in
het eerste lid mogen niet zijn opgericht in de vorm van een besloten
vennootschap.″.

Art. 73. In artikel 41, 3° en 4°, van dezelfde wet worden de woorden
″wettelijk bestuursorgaan″ telkens vervangen door het woord ″bestuurs-
orgaan″.

Art. 74. In artikel 43, derde en vierde lid, van dezelfde wet worden
de woorden ″wettelijk bestuursorgaan″ telkens vervangen door het
woord ″bestuursorgaan″.

Art. 68. Dans l’article 3/1 de la même loi, inséré par la loi
du 21 décembre 2017, les mots ″article 15, §§ 1er à 6, du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 1:24, §§ 1er à 6 du Code des
sociétés et des associations″.

CHAPITRE 7. — Modifications de la loi
du 4 avril 2014 relative aux assurances

Art. 69. Dans l’article 258, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances, remplacé par la loi du 6 décembre 2018, les mots ″article 5
du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 1:14 du Code
des sociétés et des associations″.

Art. 70. Dans l’article 304, § 3, alinéa 1er, a), de la même loi, les mots
″, seul ou conjointement ou de concert avec d’autres, exerce, de droit ou
de fait, le contrôle au sens du livre II, titre II, de l’arrêté royal du
30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″exerce le contrôle au sens de l’article 1:14 du Code des
sociétés et des associations″.

CHAPITRE 8. — Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative
aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 71. Dans l’article 3 de la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,
modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications
suivantes sont apportées :

a) au 52°, b), les mots ″articles 5 à 9 du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des
associations″;

b) au 53°, les mots ″article 6, 1°, du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″article 1:15, 1°, du Code des sociétés et des associations″;

c) au 54°, les mots ″article 6, 2°, du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″article 1:15, 2°, du Code des sociétés et des associations″;

d) au 55°, les mots ″articles 5 à 9 du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des
associations″;

e) au 65°, le b) est remplacé par ce qui suit :

″b) si le dépositaire est une entreprise d’investissement agréée au titre
de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes telles que
définies à l’article 4, § 1er, 26) de ladite directive;″;

f) le 82°, le 83°, le 85° et le 87° sont abrogés;

g) le 90° est remplacé par ce qui suit :

″90° ″directive 2014/65/UE″ : 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;″;

h) le 95° est abrogé;

i) un 97°/1 est inséré, rédigé comme suit :

″97°/1 ″directive 2016/2341″ : la directive 2016/2341 (UE) du
Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les
activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;″;

j) un 97°/2 est inséré, rédigé comme suit :

″97°/2 ″directive 2017/1132″ : la directive (UE) 2017/1132 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains
aspects du droit des sociétés;″.

Art. 72. L’article 22, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa,
rédigé comme suit :

″Les OPCA et les sociétés de gestion d’OPCA visés à l’alinéa 1er ne
peuvent pas être constitués sous la forme d’une société à responsabilité
limitée.″.

Art. 73. Dans l’article 41, 3° et 4°, de la même loi, les mots ″organe
légal d’administration″ sont chaque fois remplacés par les mots ″organe
d’administration″.

Art. 74. Dans l’article 43, alinéas 3 et 4, de la même loi, les mots
″organe légal d’administration″ sont chaque fois remplacés par les mots
″organe d’administration″.
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Art. 75. In artikel 50, § 5, van dezelfde wet worden de woorden
″artikelen 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen″
vervangen door de woorden ″artikelen 3:58 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 76. In artikel 51, § 3, eerste lid, 2°, van dezelfde wet, gewijzigd
bij de wet van 25 december 2016, worden de woorden ″richtlijn
2004/39/EG″ en de woorden ″deel B, punt 1, van bijlage I bij richtlijn
2004/39/EG″ telkens vervangen door de woorden ″richtlijn
2014/65/EU″.

Art. 77. In artikel 55 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ″een in artikel 18,
lid 1, a), b) en c), van richtlijn 2006/73/EG beschreven entiteit″
vervangen door de woorden ″een entiteit als bedoeld in artikel 4, lid 1,
a), b) en c) van de Gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 van de
Commissie van 7 april 2016 tot aanvulling van richtlijn 2014/65/EU
van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het
vrijwaren van financiële instrumenten en geldmiddelen die aan
cliënten toebehoren, productgovernanceverplichtingen en de regels die
van toepassing zijn op het betalen of het ontvangen van provisies,
commissies en geldelijke of niet-geldelijke tegemoetkomingen″;

2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ″artikel 16 van
richtlijn 2006/73/EG″ vervangen door de woorden ″artikel 2 van
bovenvermelde richtlijn 2017/593″;

3° in paragraaf 2, 1°, b), worden de woorden ″artikel 16 van richtlijn
2006/73/EG″ vervangen door de woorden ″artikel 2 van bovenver-
melde richtlijn 2017/593″.

Art. 78. In artikel 61, § 4, eerste lid, van dezelfde wet worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden ″Wetboek van vennootschappen″ worden vervangen
door de woorden ″Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

2° de woorden ″artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen″
worden vervangen door de woorden ″artikel 3:72 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″.

Art. 79. In artikel 67/1 van dezelfde wet, ingevoegd door de wet
van 25 december 2016, wordt het vijfde lid vervangen als volgt:

″Daartoe kan Hij de ter uitvoering van boek III van het Wetboek van
economisch recht genomen regels, alsook, onder de voorwaarden van
de artikelen 3:37, eerste lid, en 3:39 van het Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen, de ter uitvoering van de artikelen 3:1 en 3:30 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen genomen regels,
aanpassen, wijzigen en vervolledigen.″.

Art. 80. In artikel 78, tweede lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″artikelen 514 tot 516 van het Wetboek van vennootschappen″
vervangen door de woorden ″artikelen 7:83 en 7:84 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 81. In artikel 79, § 4, van dezelfde wet worden de woorden
″wettelijk bestuursorgaan″ telkens vervangen door het woord ″bestuurs-
orgaan″.

Art. 82. In artikel 80, §§ 3 en 4, van dezelfde wet worden de
woorden ″wettelijk bestuursorgaan″ telkens vervangen door het woord
″bestuursorgaan″.

Art. 83. In artikel 81 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 en in paragraaf 3, 1°, worden de woorden ″wettelijk
bestuursorgaan″ telkens vervangen door het woord ″bestuursorgaan″;

2° in paragraaf 2, 3°, worden de woorden ″artikel 22, lid 2 van
richtlijn 77/91/EEG″ vervangen door de woorden ″artikel 63, lid 2 van
richtlijn 2017/1132″.

Art. 84. In artikel 83, § 2, van dezelfde wet worden de woorden
″artikel 20, lid 1, onder b) tot en met h), van richtlijn 77/91/EEG″
vervangen door de woorden ″artikel 61, lid 1, onder b) tot en met h),
van richtlijn 2017/1132″.

Art. 85. In artikel 186 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden ″(a) op naam gestelde rechten
van deelneming, (b) gedematerialiseerde rechten van deelneming of, (c)
voor zover de toepasselijke wettelijke bepalingen dit toestaan, aan
toonder gestelde rechten van deelneming″ vervangen door de woorden
″op naam gestelde of gedematerialiseerde rechten van deelneming″;

Art. 75. Dans l’article 50, § 5 de la même loi, les mots ″articles 130 et
suivants du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″arti-
cles 3:58 et suivants du Code des sociétés et des associations″.

Art. 76. Dans l’article 51, § 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi, modifié
par la loi du 25 décembre 2016, les mots ″la directive 2004/39/CE″ et les
mots ″l’annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE″ sont
chaque fois remplacés par les mots ″la directive 2014/65/UE″.

Art. 77. À l’article 55 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ″entité visée à
l’article 18, paragraphe 1er, points a), b) et c), de la directive
2006/73/CE″ sont remplacés par les mots ″entité visée à l’article 4,
paragraphe 1er, points a), b) et c), de la directive déléguée (UE)
2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive
2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les
obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les
règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou
de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire″;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ″article 16 de la direc-
tive 2006/73/CE″ sont remplacés par les mots ″article 2 de la direc-
tive 2017/593 susmentionnée″;

3° dans le paragraphe 2, 1°, b), les mots ″article 16 de la directive
2006/73/CE″ sont remplacés par les mots ″article 2 de la directive
2017/593 susmentionnée″.

Art. 78. À l’article 61, § 4, alinéa 1er, de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

1° les mots ″Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″Code des
sociétés et des associations″;

2° les mots ″article 141 du Code des sociétés″ sont remplacés par les
mots ″article 3:72 du Code des sociétés″.

Art. 79. Dans l’article 67/1 de la même loi, inséré par la loi du
25 décembre 2016, l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

″Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en
exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les
conditions des articles 3:37, alinéa 1er et 3:39 du Code des sociétés et des
associations, les règles prises en exécution des articles 3:1 et 3:30 du
Code des sociétés et des associations.″.

Art. 80. Dans l’article 78, alinéa 2, de la même loi, les mots
″articles 514 à 516 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″articles 7:83 et 7:84 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 81. Dans l’article 79, § 4, de la même loi, les mots ″organe légal
d’administration″ sont chaque fois remplacés par les mots ″organe
d’administration″.

Art. 82. Dans l’article 80, §§ 3 et 4, de la même loi, les mots ″organe
légal d’administration″ sont chaque fois remplacés par les mots ″organe
d’administration″.

Art. 83. À l’article 81 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er et dans le paragraphe 3, 1°, les mots ″organe
légal d’administration″ sont chaque fois remplacés par les mots ″organe
d’administration″;

2° dans le paragraphe 2, 3°, les mots ″article 22, § 2 de la direc-
tive 77/91/CEE″ sont remplacés par les mots ″article 63, paragraphe 2
de la directive 2017/1132″.

Art. 84. Dans l’article 83, § 2, de la même loi, les mots ″article 20,
paragraphe 1er, points b) à h), de la directive 77/91/CEE″ sont
remplacés par les mots ″article 61, paragraphe 1er, points b) à h), de la
directive 2017/1132″.

Art. 85. À l’article 186 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots ″(a) nominatives, (b) dématéria-
lisées ou, (c) dans la mesure permise par les dispositions légales
applicables, au porteur″ sont remplacés par les mots ″nominatives ou
dématérialisées″;
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2° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt:

″§ 5. In geval van ontbinding, vereffening, fusie of andere herstruc-
turering van compartimenten van een bevek zijn de bepalingen van
deel 1, boek 2, titel 8, hoofdstuk 1 of van deel 4, boek 12 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor zover van
toepassing op beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal en
met uitzondering van artikel 2:103 van het Wetboek van Vennootschap-
pen en Verenigingen, van overeenkomstige toepassing.″.

Art. 86. In artikel 187, § 3, van dezelfde wet wordt het eerste lid
vervangen als volgt:

″§ 3. In geval van ontbinding, vereffening, fusie of andere herstruc-
turering van compartimenten van een gemeenschappelijk beleggings-
fonds zijn de bepalingen van hoofdstuk 1 van deel 1, boek 2, titel 8, en
van deel 4, boek 12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover van toepassing op beleggingsvennootschap-
pen met veranderlijk kapitaal en met uitzondering van artikel 2:103 van
dat wetboek, van overeenkomstige toepassing.″.

Art. 87. In artikel 189 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, tweede lid, 1°, wordt het woord ″vijfde″ vervangen
door het woord ″tiende″;

2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden ″Wetboek van
Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen″;

3° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden ″artikel 560 van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 88. In artikel 190, derde lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″statutair doel″ vervangen door het woord ″voorwerp″.

Art. 89. In artikel 191 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden ″Wetboek van Vennootschap-
pen″ telkens vervangen door de woorden ″Wetboek van Vennootschap-
pen en Verenigingen″;

2° in paragraaf 2 worden de woorden ″In afwijking van artikel 78 van
het Wetboek van Vennootschappen bevat de naam van de bevek en alle
stukken die van haar uitgaan,″ vervangen door de woorden ″De naam
van de bevek en alle stukken die van haar uitgaan, bevat;

3° in paragraaf 3 worden de woorden ″maatschappelijk kapitaal″
vervangen door het woord ″kapitaal″;

4° in paragraaf 6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) het eerste lid wordt vervangen als volgt:

″De artikelen 2:20, 2:21, 3:6, § 1, 4°, 5°, 6° en 8°, 2:84, 2:85, 2:86, 2:96,
2:97, § 2, 2:103, eerste lid, 2° en 4°, 2:108, 3°, 3:72, 7:2 tot 7:5, 7:8 tot 7:11,
7:14, eerste lid, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, eerste en derde lid, 7:29, 7:31, 7:45,
7:47 en 7:48, 7:49, eerste lid, 7:50, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83,
7:84, 7:101 tot 7:120, 7:128, 7:129, §§ 2 en 3, 7:130, 7:134, § 2, 7:141, § 1,
tweede lid, 7:143, 7:152, 7:153, tweede en derde lid, 7:155, 7:177 tot 7:195,
7:198 tot 7:203, 7:208 tot 7:212, 7:214 tot 7:226, 7:228, 7:229, 12:30, § 1, 1°,
12:43, § 1, 1°, 12:53, § 1, 1°, 12:67, § 1, 1° en 12:83, § 1, 1° van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen zijn niet van toepassing,
onverminderd de overige afwijkingen op het Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen bepaald door of krachtens deze titel of het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″;

b) het tweede lid wordt vervangen als volgt:

″De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de plaats waar
en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt,
alsook de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen en de
voorstellen tot besluit. De algemene vergadering kan enkel op geldige
wijze beraadslagen en beslissen over de wijzigingen in de statuten
wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in
de oproeping.″;

c) in het derde lid worden de woorden ″artikel 559 van het Wetboek
van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 7:154 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″;

d) in het vierde lid worden de woorden ″artikel 560 van het Wetboek
van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 7:155 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 90. In artikel 192, § 3, wordt het eerste lid, vervangen als volgt:

″In geval van ontbinding, vereffening, fusie of andere herstructure-
ring van compartimenten van een bevek zijn de bepalingen van deel 1,
boek 2, titel 8, hoofdstuk 1 of van deel 4, boek 12 van het Wetboek van

2° le paragraphe 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″§ 5. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre
restructuration de compartiments d’un fonds commun de placement,
les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la
partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant
qu’elles s’appliquent aux sociétés d’investissement à capital variable,
sont, à l’exception de l’article 2:103 du Code des sociétés et des
associations, applicables par analogie.″.

Art. 86. Dans l’article 187, § 3, de la même loi, l’alinéa 1er est
remplacé par ce qui suit :

″§ 3. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre
restructuration de compartiments d’un fonds commun de placement,
les dispositions du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la
partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant
qu’elle s’appliquent aux sociétés d’investissement à capital variable,
sont, à l’exception de l’article 2:103 dudit Code, applicables par
analogie.″.

Art. 87. À l’article 189 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, le mot ″cinquième″ est remplacé
par le mot ″dixième″;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ″Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″Code des sociétés et des associations″;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ″article 560 du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 7:155 du Code des sociétés
et des associations″.

Art. 88. Dans l’article 190, alinéa 3, de la même loi, les mots ″objet
statutaire″ sont remplacés par le mot ″objet″.

Art. 89. À l’article 191 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots ″Code des sociétés″ sont chaque
fois remplacés par les mots ″Code des sociétés et des associations″;

2° dans le paragraphe 2, les mots ″Par dérogation à l’article 78 du
Code des sociétés″ sont supprimés;

3° dans le paragraphe 3, les mots ″capital social″ sont remplacés par
le mot ″capital″;

4° dans le paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées :

a) l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

″Les articles 2:20, 2:21, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 2:84, 2:85, 2:86, 2:96,
2:97, § 2, 2:103, alinéa 1er, 2° et 4°, 2:108, 3°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à 7:11, 7:14,
alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéas 1er et 3, 7:29, 7:31, 7:45, 7:47 et 7:48,
7:49, alinéa 1er, 7:50, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:101 à
7:120, 7:128, 7:129, §§ 2 et 3, 7:130, 7:134, § 2, 7:141, § 1er, alinéa 2, 7:143,
7:152, 7:153, alinéas 2 et 3, 7:155, 7:177 à 7:195, 7:198 à 7:203, 7:208 à
7:212, 7:214 à 7:226, 7:228, 7:229, 12:30, § 1er, 1°, 12:43, § 1er, 1°, 12:53,
§ 1er, 1°, 12:67, § 1er, 1° et 12:83, § 1er, 1°, 1° du Code des sociétés et des
associations ne sont pas applicables, sans préjudice des autres déroga-
tions au Code des sociétés et des associations prévues par ou en vertu
du présent titre ou du Code des sociétés et des associations″;

b) l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

″La convocation à l’assemblée générale mentionne le lieu, la date et
l’heure de l’assemblée générale, ainsi que l’ordre du jour contenant
l’indication des sujets à traiter et les propositions de décision.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les
modifications aux statuts que si les modifications proposées ont été
indiquées de manière précise dans la convocation.″;

c) dans l’alinéa 3, les mots ″article 559 du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″article 7:154 du Code des sociétés et des
associations″;

d) dans l’alinéa 4, les mots ″article 560 du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″article 7:155 du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 90. Dans l’article 192, § 3, l’alinéa 1er, est remplacé par ce qui
suit :

″En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre
restructuration de compartiments d’une sicav, les dispositions de la
partie 1re, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code
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Vennootschappen en Verenigingen, voor zover van toepassing op
beveks en met uitzondering van artikel 2:103 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, van overeenkomstige toepassing.″.

Art. 91. Artikel 194, § 5, van dezelfde wet wordt vervangen als
volgt:

″§ 5. In geval van ontbinding, vereffening of herstructurering van een
gemeenschappelijk beleggingsfonds met een vast aantal rechten van
deelneming zijn de bepalingen van deel 1, boek 2, titel 8, hoofdstuk 1 of
van deel 4, boek 12 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen van overeenkomstige toepassing.″.

Art. 92. In artikel 195 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″of als commanditaire
vennootschap op aandelen″ opgeheven;

2° in het tweede lid worden de woorden ″statutair doel″ vervangen
door het woord ″voorwerp″.

Art. 93. In artikel 196 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 18 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden ″Wetboek van vennootschap-
pen″ vervangen door de woorden ″Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

2° in paragraaf 2 worden de woorden ″artikel 78 van het Wetboek van
Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 2:20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

3° in paragraaf 3, gewijzigd bij de wet van 18 december 2016, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in het eerste lid worden de woorden ″maatschappelijk kapitaal″
vervangen door het woord ″kapitaal″ en de woorden ″artikel 634 van
het Wetboek van vennootschappen″ worden vervangen door de
woorden ″artikel 7:229 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

b) in het tweede lid worden de woorden ″maatschappelijk kapitaal″
vervangen door het woord ″kapitaal″ en de woorden ″artikel 439 van
het Wetboek van vennootschappen″ worden vervangen door de
woorden ″artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

4° in paragraaf 4, gewijzigd bij de wet van 18 december 2016, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

a) het eerste lid wordt vervangen als volgt:

″De artikelen 3:24, 3:72, 7:2, 7:3, 7:11, 7:31, 7:47, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59,
7:76 en 7:211 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zijn niet van toepassing″;

b) in het tweede lid worden de woorden ″artikel 559 van het Wetboek
van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 7:154 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

c) in het derde lid, 1°, worden de woorden ″artikelen 616 tot 619, 633
en 634 van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″artikelen 7:211 tot 7:214, 7:228 en 7:229 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″;

d) in het derde lid, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt:

″2° wordt de fractiewaarde voor elk afzonderlijk compartiment
vastgesteld voor de toepassing van de artikelen 7:7, 7:178, 7:197, 7:215
en 7:220 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.″;

5° in paragraaf 5 worden de woorden ″artikel 599 van het Wetboek
van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 7:194 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 94. In artikel 196/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
18 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 worden de woorden ″Wetboek van vennootschap-
pen″ vervangen door de woorden ″Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

2° paragraaf 3, eerste lid, wordt vervangen als volgt:

″§ 3. In geval van ontbinding, vereffening, fusie of andere herstruc-
turering van compartimenten van een bevak zijn de bepalingen van
deel 1, boek 2, titel 8, hoofdstuk 1 of van deel 4, boek 12 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van overeenkomstige
toepassing.″.

des sociétés et des associations, pour autant qu’elles s’appliquent aux
sicav, sont, à l’exception de l’article 2:103 du Code des sociétés et des
associations, applicables par analogie.″.

Art. 91. L’article 194, § 5, de la même loi est remplacé par ce qui suit
:

″§ 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d’un
fonds commun de placement à nombre fixe de parts, les dispositions de
la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du
Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie.″.

Art. 92. À l’article 195 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″ou d’une société en commandite par
actions″ sont supprimés;

2° dans l’alinéa 2, les mots ″objet statutaire″ sont remplacés par le mot
″objet″.

Art. 93. À l’article 196 de la même loi, modifié par la loi du 18 décem-
bre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots ″Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″Code des sociétés et des associations″;

2° dans le paragraphe 2, les mots ″article 78 du Code des sociétés
″sont remplacés par les mots ″article 2:20 du Code des sociétés et des
associations″;

3° au paragraphe 3, modifié par la loi du 18 décembre 2016, les
modifications suivantes sont apportées :

a) dans l’alinéa 1er, les mots ″capital social″ sont remplacés par le mot
″capital″, et les mots ″article 634 du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″article 7:229 du Code des sociétés et des associations″;

b) dans l’alinéa 2, les mots ″capital social″ sont remplacés par le mot
″capital″, et les mots ″article 439 du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″article 7:2 du Code des sociétés et des associations″;

4° au paragraphe 4, modifié par la loi du 18 décembre 2016, les
modifications suivantes sont apportées :

a) l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

″Les articles 3:24, 3:72, 7:2, 7:3, 7:11, 7:31, 7:47, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59,
7:76 et 7:211 du Code des sociétés et des associations ne sont pas
d’application″;

b) dans l’alinéa 2, les mots ″article 559 du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″article 7:154 du Code des sociétés et des
associations″;

c) dans l’alinéa 3, 1°, les mots ″articles 616 à 619, 633 et 634 du Code
des sociétés″ sont remplacés par les mots ″articles 7:211 à 7:214, 7:228 et
7:229 du Code des sociétés et des associations″;

d) dans l’alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :

″2° aux fins de l’application des articles 7:7, 7:178, 7:197, 7:215 et 7:220
du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est
déterminé par compartiment exclusivement.″;

5° dans le paragraphe 5, les mots ″article 599 du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″article 7:194 du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 94. À l’article 196/1 de la même loi, inséré par la loi du
18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots ″Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″Code des sociétés et des associations″;

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

″§ 3. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre
restructuration de compartiments d’une sicaf, les dispositions de la
partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code
des sociétés et des associations sont applicables par analogie aux
compartiments.″.
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Art. 95. In dezelfde wet wordt er een artikel 205/1 ingevoegd,
luidende:

″Art. 205/1. De beleggingsvennootschap met een veranderlijk aantal
rechten van deelneming stelt een monistisch bestuur in als bedoeld in
de artikelen 7:85 tot 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.″.

Art. 96. In artikel 206, § 1, eerste lid, en § 3, van dezelfde wet,
gewijzigd bij de wet van 5 december 2017, worden de woorden ″het
wettelijk bestuursorgaan″ telkens vervangen door de woorden ″de raad
van bestuur″.

Art. 97. In artikel 207 van dezelfde wet worden de woorden ″het
wettelijk bestuursorgaan″ vervangen door de woorden ″de raad van
bestuur″.

Art. 98. In artikel 208 van dezelfde wet, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragrafen 4/1 en 5, respectievelijk ingevoegd en gewijzigd bij
de wet van 5 december 2017, worden de woorden ″het wettelijk
bestuursorgaan″ telkens vervangen door de woorden ″de raad van
bestuur″;

2° paragraaf 8, ingevoegd bij de wet van 11 juli 2018, wordt
vervangen als volgt:

″§ 8. Onverminderd de bevoegdheden van de raad van bestuur
inzake de vaststelling van het algemeen beleid als bepaald bij het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, nemen de personen
belast met de effectieve leiding van de beleggingsvennootschap onder
toezicht van de raad van bestuur de nodige maatregelen voor de
naleving van het bepaalde bij de artikelen 26, 27, §§ 1 en 2, eerste en
tweede lid, 28, 29, § 1, eerste lid, 6°, 40 tot 43, 44, tweede en derde lid,
47, § 1, bij paragrafen 2 tot 7 van dit artikel en bij de artikelen 18, lid 3
en 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 tot 48 en 57 tot 66 van Verordening 231/2013,
alsook de ter uitvoering ervan genomen bepalingen.

Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap-
pen en Verenigingen, dient de raad van bestuur van de beleggingsven-
nootschap minstens jaarlijks te controleren of de vennootschap beant-
woordt aan het bepaalde bij de artikelen 26, 27, §§ 1 en 2, eerste en
tweede lid, 28, 29, § 1, eerste lid, 6°, 40 tot 43, 44, tweede en derde lid,
47, § 1, bij paragrafen 2 tot 7 van dit artikel en bij de artikelen 18, lid 3
en 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 tot 48 en 57 tot 66 van Verordening 231/2013
en het eerste lid van deze paragraaf, alsook de ter uitvoering ervan
genomen bepalingen, en neemt het kennis van de genomen passende
maatregelen.

De personen belast met de effectieve leiding lichten minstens jaarlijks
de raad van bestuur, de FSMA en de erkende commissaris in over de
naleving van het bepaalde bij het eerste lid van deze paragraaf en over
de genomen passende maatregelen.

De informatieverstrekking aan de FSMA en de erkende commissaris
gebeurt volgens de modaliteiten die de FSMA bepaalt.″.

Art. 99. In artikel 209, § 1, 3°, c), van dezelfde wet worden de
woorden ″de artikelen 183bis tot 183sexies van het koninklijk besluit van
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen″
vervangen door de woorden ″artikel 12, § 1, tweede lid en § 4, en van
artikel 16, §§ 1 tot 4 van de wet van 7 december 2016.

Art. 100. In artikel 247, tweede lid, van dezelfde wet worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden ″artikelen 444, 533 en 602, en van de bepalingen van
boek XI van het Wetboek van vennootschappen″ worden vervangen
door de woorden ″artikelen 7:7, 7:127, 7:128 en 7:197, en van de
bepalingen van boek 12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

2° de woorden ″artikel 672 van het Wetboek van vennootschappen″
worden vervangen door de woorden ″artikel 12:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″.

Art. 101. Artikel 253 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
28 december 2016 et 25 december 2016, wordt vervangen als volgt:

″Art. 253. De Koning bepaalt, bij besluit genomen na advies van de
FSMA, volgens welke regels de AICB hun boekhouding voeren, in
voorkomend geval, per compartiment, inventarisramingen verrichten
en hun jaarrekening opstellen en openbaar maken. Wat de beleggings-
vennootschappen betreft, kan Hij afwijken van de artikelen 3:2, 3:3, 3:9
en 3:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook
de regels genomen met toepassing van boek III van het Wetboek van
Economisch recht en, onder de voorwaarden van artikel 3:37, eerste lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de regels
genomen met toepassing van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aanpassen, wijzigen en aanvullen.″.

Art. 95. Dans la même loi, il est inséré un article 205/1 rédigé
comme suit :

″Art. 205/1. La société d’investissement à nombre variable de parts
adopte le modèle d’administration moniste, tel que visé aux arti-
cles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.″.

Art. 96. Dans l’article 206, § 1er, alinéa 1er, et § 3, de la même loi,
modifié par la loi du 5 décembre 2017, les mots ″de l’organe légal
d’administration″ sont chaque fois remplacés par les mots ″du conseil
d’administration″.

Art. 97. Dans l’article 207 de la même loi, les mots ″de l’organe légal
d’administration″ sont remplacés par les mots ″du conseil d’adminis-
tration″.

Art. 98. À l’article 208 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans les paragraphes 4/1 et 5, respectivement inséré et modifié par
la loi du 5 décembre 2017, les mots ″l’organe légal d’administration″
sont chaque fois remplacés par les mots ″le conseil d’administration″;

2° le paragraphe 8 inséré par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par
ce qui suit :

″§ 8. Sans préjudice des pouvoirs dévolus au conseil d’administration
en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que
prévus par le Code des sociétés et des associations, les personnes
chargées de la direction effective de la société d’investissement
prennent, sous la surveillance du conseil d’administration, les mesures
nécessaires pour assurer le respect des articles 26, 27, §§ 1er et 2,
alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47,
§ 1er, des paragraphes 2 à 7 du présent article et des articles 18, §§ 3 et
4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du Règlement 231/2013, ainsi que
des dispositions prises pour leur exécution.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des
associations, le conseil d’administration de la société d’investissement
doit contrôler au moins une fois par an si la société se conforme aux
dispositions des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er,
alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 7
du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48
et 57 à 66 du Règlement 231/2013, et de l’alinéa 1er du présent
paragraphe, ainsi que des dispositions prises pour leur exécution, et il
prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective font rapport au
moins une fois par an au conseil d’administration, à la FSMA et au
commissaire agréé sur le respect des dispositions de l’alinéa 1er du
présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé
selon les modalités que la FSMA détermine.″.

Art. 99. Dans l’article 209, § 1er, 3°, c), de la même loi, les mots ″des
articles 183bis à 183sexies de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant
exécution du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″de
l’article 12, § 1er, alinéa 2 et § 4, et de l’article 16, §§ 1er à 4 de la loi du
7 décembre 2016″.

Art. 100. À l’article 247, alinéa 2, de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

1° les mots ″articles 444, 533 et 602, et aux dispositions du livre XI du
Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 7:7, 7:127, 7:128
et 7:197, et aux dispositions du livre 12 du Code des sociétés et des
associations″;

2° les mots ″article 672 du Code des sociétés″ sont remplacés par les
mots ″article 12:3 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 101. L’article 253 de la même loi, modifié par les lois des
18 décembre 2016 et 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

″Art. 253. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles
selon lesquelles les OPCA tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par
compartiment, procèdent aux évaluations d’inventaire et établissent et
publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés
d’investissement, Il peut déroger aux articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du
Code des sociétés et des associations, adapter, modifier et compléter les
règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et,
dans les conditions de l’article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et
des associations, les règles prises en exécution de l’article 3:1 du Code
des sociétés et des associations.″.
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Art. 102. In artikel 284, § 4, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 25 december 2016, worden de woorden ″boek IV, titel IX of boek XI
van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden
″hoofdstuk 1 van deel 1, boek 2, titel 8, en van deel 4, boek 12 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 103. In artikel 285 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
25 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ″of als commandi-
taire vennootschap op aandelen″ opgeheven;

2° in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen als volgt:

″De artikelen 2:20, 2:21, 3:6, § 1, 4°, 5°, 6° en 8°, 3:72, 7:2 tot 7:5, 7:8 tot
7:11, 7:14, eerste lid, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, eerste lid, 7:31, 7:45, 7:47, 7:49,
eerste lid, 7:50, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:152, 7:155, 7:177 tot
7:195, 7:198 tot 7:203, 7:208 tot 7:212, 7:214 tot 7:226, 7:228 en 7:229 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn niet van
toepassing.″;

3° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden ″artikel 559 van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

4° in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden ″artikel 560 van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

5° in paragraaf 2 worden de woorden ″statutair doel″ vervangen door
het woord ″voorwerp″;

6° in paragraaf 3 worden de woorden ″artikel 78 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

7° paragraaf 4 wordt opgeheven;

8° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden ″boek IV, titel IX of
boek XI van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″hoofdstuk 1 van deel 1, boek 2, titel 8, en van deel 4, boek 12
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 104. In artikel 287, paragraaf 4, van dezelfde wet worden de
woorden ″boek IV, titel IX of boek XI van het Wetboek van Vennoot-
schappen″ vervangen door de woorden ″hoofdstuk 1 van deel 1,
boek 2, titel 8, en van deel 4, boek 12 van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen″.

Art. 105. In artikel 288 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, derde lid, ingevoegd door de wet van 2 mei 2019,
worden de woorden ″artikel 439 van het Wetboek van vennootschap″
vervangen door de woorden ″artikel 7:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″ en de woorden ″commanditaire
vennootschap op aandelen″ worden opgeheven;

2° in paragraaf 2 worden de woorden ″statutair doel″ vervangen door
het woord ″voorwerp″;

3° in paragraaf 3 worden de woorden ″artikel 78 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

4° paragraaf 4 wordt opgeheven;

5° in paragraaf 5, eerste lid, ingevoegd door de wet van
18 december 2016, worden de woorden ″boek IV, titel IX of boek XI van
het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden
″hoofdstuk 1 van deel 1, boek 2, titel 8, en van deel 4, boek 12 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 106. In artikel 290/1 van dezelfde wet, ingevoegd door de wet
van 3 augustus 2016 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden ″artikel 105 van het Wetboek van vennootschappen″
worden vervangen door de woorden ″de artikelen 3:2, 3:3, 3:9 en 3:17
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

2° de woorden ″artikel 122, eerste lid, van het Wetboek van
vennootschappen, de regels genomen met toepassing van artikel 92 van
het Wetboek van vennootschappen″ worden vervangen door de
woorden ″artikel 3:37, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, de regels genomen met toepassing van artikel 3:1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 107. In artikel 293, § 4, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 25 december 2016, worden de woorden ″boek IV, titel IX of boek XI
van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden
″hoofdstuk 1 van deel 1, boek 2, titel 8, en van deel 4, boek 12 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 102. Dans l’article 284, § 4, de la même loi, modifié par la loi du
25 décembre 2016, les mots ″du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code
des sociétés″ sont remplacés par les mots ″du chapitre 1er de la partie 1,
livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 103. À l’article 285 de la même loi, modifié par la loi du
25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ″ou d’une société en
commandite par actions″ sont supprimés;

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

″Les articles 2:20, 2:21, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à
7:11, 7:14, alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéa 1er, 7:31, 7:45, 7:47, 7:49,
alinéa 1er, 7:50, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:152, 7:155, 7:177 à 7:195,
7:198 à 7:203, 7:208 à 7:212, 7:214 à 7:226, 7:228 et 7:229 du Code des
sociétés et des associations ne sont pas applicables.″;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots ″article 559 du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 7:154 du Code des sociétés
et des associations″;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots ″article 560 du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 7:155 du Code des sociétés
et des associations″;

5° dans le paragraphe 2, les mots ″objet statutaire″ sont remplacés par
le mot ″objet″;

6° dans le paragraphe 3, les mots ″article 78 du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″article 2:20 du Code des sociétés et des
associations″;

7° le paragraphe 4 est abrogé;

8° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots ″du livre IV, titre IX ou du
livre XI du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″du
chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du
Code des sociétés et des associations″.

Art. 104. Dans l’article 287, paragraphe 4, de la même loi, les mots
″du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la
partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 105. À l’article 288 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 2 mai 2019, les
mots ″article 439 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″article 7:2 du Code des sociétés et des associations″ et les mots ″ou
d’une société en commandite par actions″ sont supprimés;

2° dans le paragraphe 2, les mots ″objet statutaire″ sont remplacés par
le mot ″objet″;

3° dans le paragraphe 3, les mots ″article 78 du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″article 2:20 du Code des sociétés et des
associations″;

4° le paragraphe 4 est abrogé;

5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, inséré par la loi du
18 décembre 2016, les mots ″du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code
des sociétés″ sont remplacés par les mots ″du chapitre 1er de la partie 1,
livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 106. À l’article 290/1 de la même loi, inséré par la loi
du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots ″article 105 du Code des sociétés″ sont remplacés par les
mots ″articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des
associations″;

2° les mots ″article 122, alinéa 1er, du Code des sociétés, les règles
prises en exécution de l’article 92 du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des
associations, les règles prises en exécution de l’article 3:1 du Code des
sociétés et des associations″.

Art. 107. Dans l’article 293, § 4, de la même loi, modifié par la loi du
25 décembre 2016, les mots ″du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code
des sociétés″ sont remplacés par les mots ″du chapitre 1er de la partie 1,
livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des
associations″.
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Art. 108. In artikel 294 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ″of als commandi-
taire vennootschap op aandelen″ opgeheven;

2° in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen als volgt:

″De artikelen 2:20, 2:21, 3:6, § 1, 4°, 5°, 6° en 8°, 3:72, 7:2 tot 7:5, 7:8 tot
7:11, 7:14, eerste lid, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, eerste lid, 7:31, 7:45, 7:47, 7:49,
eerste lid, 7:50, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:152, 7:155, 7:177 tot
7:195, 7:198 tot 7:203, 7:208 tot 7:212, 7:214 tot 7:226, 7:228 en 7:229 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn niet van
toepassing.″;

3° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden ″artikel 559 van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

4° in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden ″artikel 560 van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

5° in paragraaf 2 worden de woorden ″statutair doel″ vervangen door
het woord ″voorwerp″;

6° in paragraaf 3 worden de woorden ″artikel 78 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

7° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden ″boek IV, titel IX of
boek XI van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″hoofdstuk 1 van deel 1, boek 2, titel 8, en van deel 4, boek 12
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 109. In artikel 296, § 4, van dezelfde wet worden de woorden
″boek IV, titel IX of boek XI van het Wetboek van Vennootschappen″
vervangen door de woorden ″hoofdstuk 1 van deel 1, boek 2, titel 8, en
van deel 4, boek 12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″.

Art. 110. In artikel 297 van dezelfde wet, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 worden de woorden ″statutair doel″ vervangen door
het woord ″voorwerp″;

2° in paragraaf 3 worden de woorden ″artikel 78 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

3° in paragraaf 4, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 18 december
2016, worden de woorden ″boek IV, titel IX of boek XI van het Wetboek
van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″hoofdstuk 1 van
deel 1, boek 2, titel 8, en van deel 4, boek 12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″.

Art. 111. In artikel 299 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:

″De private privak wordt opgericht als besloten vennootschap,
commanditaire vennootschap of als naamloze vennootschap.″;

2° in het tweede lid worden de woorden ″doel″ vervangen door het
woord ″voorwerp″;

3° het derde lid wordt vervangen als volgt:

″Ingeval van een private privak die beschikt, overeenkomstig de
door de Koning bepaalde voorwaarden, over verschillende comparti-
menten

1° zijn de artikelen 5:142 tot 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 tot 7:214,
7:228 en 7:229 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing op elk afzonderlijk compartiment;

2° wordt de fractiewaarde voor elk afzonderlijk compartiment
vastgesteld voor de toepassing van de artikelen 7:7, 7:178, 7:197, 7:215
en 7:220 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.″;

4° in het vierde lid, vervangen bij de wet van 2 mei 2019, worden de
woorden ″of een commanditaire vennootschap op aandelen″ opgehe-
ven en worden de woorden ″artikel 439 van het Wetboek van
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 7:2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 112. In artikel 299/3, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de
wet van 26 maart 2018, worden de woorden ″maatschappelijk kapitaal″
telkens vervangen door het woord ″kapitaal″.

Art. 108. À l’article 294 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ″ou d’une société en
commandite par actions″ sont supprimés;

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

″Les articles 2:20, 2:21, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à
7:11, 7:14, alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéa 1er, 7:31, 7:45, 7:47, 7:49,
alinéa 1er, 7:50, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:152, 7:155, 7:177 à 7:195,
7:198 à 7:203, 7:208 à 7:212, 7:214 à 7:226, 7:228 et 7:229 du Code des
sociétés et des associations ne sont pas applicables.″;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots ″article 559 du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 7:154 du Code des sociétés
et des associations″;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots ″article 560 du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 7:155 du Code des sociétés
et des associations″;

5° dans le paragraphe 2, les mots ″objet statutaire″ sont remplacés par
le mot ″objet″;

6° dans le paragraphe 3, les mots ″article 78 du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″article 2:20 du Code des sociétés et des
associations″;

7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots ″du livre IV, titre IX ou du
livre XI du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″du
chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du
Code des sociétés et des associations″.

Art. 109. Dans l’article 296, § 4, de la même loi, les mots ″du livre IV,
titre IX ou du livre XI du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du
Code des sociétés et des associations″.

Art. 110. À l’article 297 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots ″objet statutaire″ sont remplacés par
le mot ″objet″;

2° dans le paragraphe 3, les mots ″article 78 du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″article 2:20 du Code des sociétés et des
associations″;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, modifié par la loi du 18 décembre
2016, les mots ″du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8,
et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 111. À l’article 299 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° l’alinéa 1er, modifié par la loi du 26 mars 2018, est remplacé par ce
qui suit :

″La pricaf privée est constituée sous la forme d’une société à
responsabilité limitée, d’une société en commandite ou d’une société
anonyme.″;

2° dans l’alinéa 2, les mots ″objet statutaire″ sont remplacés par le mot
″objet″;

3° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

″Dans le cas d’une pricaf privée disposant, conformément aux
conditions prévues par le Roi, de compartiments multiples,

1° les articles 5:142 à 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 à 7:214, 7:228 et
7:229 du Code des sociétés et des associations du Code des sociétés
s’appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuelle-
ment;

2° aux fins de l’application des articles 7:7, 7:178, 7:197, 7:215 et 7:220
du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est
déterminé par compartiment exclusivement.″;

4° dans l’alinéa 4, remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots ″ou
d’une société en commandite par actions″ sont supprimés et les mots
″article 439 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″article 7:2 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 112. Dans l’article 299/3, § 2, de la même loi, inséré par la loi du
26 mars 2018, les mots ″capital social″ sont chaque fois remplacés par le
mot ″capital″.

69579MONITEUR BELGE — 09.07.2021 — BELGISCH STAATSBLAD

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 08-06-2022

M&D Seminars 41



Art. 113. In artikel 300 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden ″Wetboek van vennootschap-
pen″ vervangen door de woorden ″Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

2° in paragraaf 2 worden de woorden ″artikel 78 van het Wetboek van
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 2:20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

3° paragraaf 3, gewijzigd bij de wet van 18 december 2016, wordt
vervangen als volgt:

″§ 3. In afwijking van de artikelen 3:2, tweede lid, en 3:3, tweede lid,
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de
private privak in alle gevallen een jaarrekening opstellen volgens de
regels die de Koning heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3:1, § 1,
van dat Wetboek.″;

4° in paragraaf 4 worden de woorden ″artikel 97 van het Wetboek van
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 3:9 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″ en de woorden
″artikelen 98″ worden vervangen door de woorden ″artikelen 3:10″;

5° in paragraaf 5 worden de woorden ″artikel 141, 1° en 2° van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 3:72, 1° en 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigin-
gen″, worden de woorden ″artikel 142″ vervangen door de woorden
″artikel 3:73″, en worden de woorden ″artikel 144, eerste lid, 8°″
vervangen door de woorden ″artikel 3:75, § 1, eerste lid, 8°″;

6° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt:

″§ 6. In afwijking van de artikelen 2:88 en 2:99 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen mag de beleggingsvennootschap
geen nieuwe beleggingen meer verrichten in niet-genoteerde vennoot-
schappen na het proces-verbaal van de invereffeningstelling en moeten
in alle gevallen tijdens de vereffening jaarrekeningen worden opge-
maakt volgens de regels die de Koning heeft vastgesteld overeenkom-
stig artikel 3:1, § 1, van dat Wetboek.″.

Art. 114. In artikel 316 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″natuurlijke of rechtsperso-
nen″ vervangen door de woorden ″natuurlijke of rechtspersoon of
-personen″;

2° in het tweede lid worden de woorden ″natuurlijke of rechtsperso-
nen″ vervangen door de woorden ″natuurlijke of rechtspersoon of
-personen″.

Art. 115. In artikel 317 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
5 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid worden de woorden ″het wettelijk
bestuursorgaan″ vervangen door de woorden ″de raad van bestuur″;

2° een paragraaf 3 wordt ingevoegd, luidende:

″§ 3. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 323, stelt de
beheervennootschap een monistisch bestuur in als bedoeld in de
artikelen 7:85 tot 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.″.

Art. 116. In artikel 318 worden de woorden ″het wettelijk bestuurs-
orgaan″ vervangen door de woorden ″de raad van bestuur″.

Art. 117. In artikel 319 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragrafen 3/1 en 4, respectievelijk ingevoegd en gewijzigd bij
de wet van 5 december 2017, en in paragraaf 5, eerste lid, worden de
woorden ″het wettelijk bestuursorgaan″ telkens vervangen door de
woorden ″de raad van bestuur″;

2° paragraaf 7, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018, wordt
vervangen als volgt:

″§ 7. Onverminderd de bevoegdheden van de raad van bestuur
inzake de vaststelling van het algemeen beleid als bepaald bij het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, nemen de personen
belast met de effectieve leiding van de beheervennootschap, in
voorkomend geval het directiecomité, onder toezicht van de raad van
bestuur de nodige maatregelen voor de naleving van het bepaalde bij
de artikelen 26, 27, §§ 1 en 2, eerste en tweede lid, 28, 29, § 1, eerste lid,
6°, 40 tot 43, 44, tweede en derde lid, 47, § 1, bij paragrafen 2 tot 5 van
dit artikel en bij de artikelen 18, §§ 3 en 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 tot 48 en
57 tot 66 van Verordening 231/2013, en van de ter uitvoering ervan
genomen bepalingen.

Art. 113. Dans l’article 300 de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots ″Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″Code des sociétés et des associations″;

2° dans le paragraphe 2, les mots ″article 78 du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″article 2:20 du Code des sociétés et des
associations″;

3° le paragraphe 3, modifié par la loi du 18 décembre 2016, est
remplacé par ce qui suit :

″§ 3. Par dérogation aux articles 3:2, alinéa 2, et 3:3, alinéa 2, du Code
des sociétés et des associations, la pricaf privée doit établir des comptes
annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l’article 3:1, § 1er,
de ce Code.″;

4° dans le paragraphe 4, les mots ″article 97 du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″article 3:9 du Code des sociétés et des
associations″ et les mots ″articles 98″ sont remplacés par les mots
″articles 3:10″;

5° dans le paragraphe 5, les mots ″article 141, 1° et 2° du Code des
sociétés ″sont remplacés par les mots ″article 3:72, 1° et 2° du Code des
sociétés et des associations″, les mots ″article 142 ″sont remplacés par
les mots ″article 3:73″, et les mots ″article 144, alinéa 1er, 8°″ sont
remplacés par les mots ″article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 8°″;

6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

″§ 6. Par dérogation aux articles 2:88 et 2:99 du Code des sociétés et
des associations, la société d’investissement ne peut plus effectuer de
nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le
procès-verbal de mise en liquidation et des comptes annuels doivent
être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi
conformément à l’article 3:1, § 1er de ce Code.″.

Art. 114. À l’article 316 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″des personnes physiques″ sont
remplacés par les mots ″de la ou des personnes physiques″;

2° dans l’alinéa 2, les mots ″les personnes physiques″ sont remplacés
par les mots ″la ou les personnes physiques″.

Art. 115. À l’article 317 de la même loi, modifié par la loi du
5 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ″de l’organe légal
d’administration″ sont remplacés par les mots ″du conseil d’adminis-
tration″;

2° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

″§ 3. Sous réserve de l’application de l’article 323, la société de gestion
adopte le modèle d’administration moniste, tel que visé aux arti-
cles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.″.

Art. 116. Dans l’article 318 de la même loi, les mots ″de l’organe
légal d’administration″ sont remplacés par les mots ″du conseil
d’administration″.

Art. 117. À l’article 319 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans les paragraphes 3/1 et 4, respectivement insérés et modifiés
par la loi du 5 décembre 2017, et dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les
mots ″l’organe légal d’administration″ sont chaque fois remplacés par
les mots ″le conseil d’administration″;

2° le paragraphe 7, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018,
est remplacé par ce qui suit :

″§ 7. Sans préjudice des pouvoirs dévolus au conseil d’administration
en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que
prévus par le Code des sociétés et des associations, les personnes
chargées de la direction effective de la société de gestion, le cas échéant
le comité de direction, prennent, sous la surveillance du conseil
d’administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des
articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40
à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 5 du présent article
et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du
règlement 231/2013, ainsi que des dispositions prises pour leur
exécution.

69580 MONITEUR BELGE — 09.07.2021 — BELGISCH STAATSBLAD

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 08-06-2022

M&D Seminars 42



Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap-
pen en Verenigingen, dient de raad van bestuur van de beheervennoot-
schap, in voorkomend geval via het auditcomité, minstens jaarlijks te
controleren of de vennootschap beantwoordt aan het bepaalde bij de
artikelen 26, 27, §§ 1 en 2, eerste en tweede lid, 28, 29, § 1, eerste lid, 6°,
40 tot 43, 44, tweede en derde lid, 47, § 1, bij paragrafen 2 tot 5 van dit
artikel en bij de artikelen 18, §§ 3 en 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 tot 48 en 57
tot 66 van Verordening 231/2013 en het eerste lid van deze paragraaf,
alsook van de ter uitvoering ervan genomen bepalingen, en neemt het
kennis van de genomen passende maatregelen.

De personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval
het directiecomité, lichten minstens jaarlijks de raad van bestuur, de
FSMA en de erkende commissaris in over de naleving van het bepaalde
bij het eerste lid van deze paragraaf en over de genomen passende
maatregelen.

De informatieverstrekking aan de FSMA en de erkende commissaris
gebeurt volgens de modaliteiten die de FSMA bepaalt.″.

Art. 118. In artikel 320, § 1, 3°, c) van dezelfde wet worden de
woorden ″de artikelen 183bis tot 183sexies van het koninklijk besluit van
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen″
vervangen door de woorden ″artikel 12, § 1, tweede lid en § 4, en van
artikel 16, §§ 1 tot 4 van de wet van 7 december 2016″.

Art. 119. In artikel 321 van dezelfde wet, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, vijfde lid wordt de bepaling onder b) vervangen als
volgt:

″b) indien de kandidaat-verwerver een natuurlijke of rechtspersoon
is die niet aan toezicht onderworpen is ingevolge richtlijn 2006/48/EG,
richtlijn 2009/65/EG, richtlijn 2011/61/EU, richtlijn 2009/138/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende
de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverze-
keringsbedrijf (Solvabiliteit II), of richtlijn 2014/65/EU.″;

2° in paragraaf 6, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014 en
gewijzigd bij de wet van 15 april 2018, worden de woorden ″artikel 516,
§ 1 van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″artikel 7:84, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

3° in paragraaf 6, derde lid, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014,
worden de woorden ″Artikel 516, § 3 van het Wetboek van vennoot-
schappen″ vervangen door de woorden ″Artikel 7:84, § 3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

4° in paragraaf 8, tweede lid, wordt de tweede zin opgeheven.

Art. 120. In dezelfde wet wordt er een artikel 322/1 ingevoegd,
luidende:

″Art. 322/1. De kennisgevingsverplichtingen als bedoeld in arti-
kel 321, § 1 gelden ook bij overschrijding of onderschrijding van
drempels als bedoeld in dat artikel ingevolge het bestaan van dubbele
of meervoudige stemrechten, of door de verwerving van eigen
aandelen door de beheervennootschap van instellingen voor collectieve
belegging, of door enige andere situatie die leidt tot een wijziging van
de omvang van een deelneming die niet het gevolg is van een
verwerving of vervreemding.

Bij een wijziging van de drempel als bedoeld in artikel 321, § 1
ingevolge de toepassing van het eerste lid, wordt de beoordeling als
bedoeld in artikel 321, § 2 tot 4 uitgevoerd, met dien verstande dat de
in die bepalingen bedoelde verwerving dan tot doel heeft de omvang
van de deelneming te wijzigen.″.

Art. 121. Artikel 323 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 323. Beheervennootschappen van AICB’s kunnen een directie-
comité oprichten dat de bevoegdheden heeft van de directieraad als
bedoeld in artikel 7:110 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, onverminderd de bepalingen van deze wet, en dat
uitsluitend bestaat uit leden van de raad van bestuur. De aldus
overgedragen bevoegdheden mogen niet gelijktijdig door de raad van
bestuur worden uitgeoefend.

Het persoonlijk statuut van de leden van het directiecomité voldoet
aan de eisen die gesteld worden aan de leden van de directieraad als
bedoeld in artikel 7:107 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, inzonderheid in het tweede lid van dat artikel 7:107.″.

Art. 122. In dezelfde wet wordt een artikel 323/1 ingevoegd,
luidende:

″Art. 323/1. § 1. Wanneer een lid van het directiecomité een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de beheervennootschap van
AICB’s naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des
associations, le conseil d’administration de la société de gestion doit
contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l’intermédiaire du
comité d’audit, si la société se conforme aux dispositions des articles 26,
27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44,
alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des
articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement
231/2013 et de l’alinéa 1er du présent paragraphe, ainsi que des
dispositions prises pour leur exécution, et il prend connaissance des
mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le
comité de direction, font rapport au moins une fois par an au conseil
d’administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des
dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures
adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé
selon les modalités que la FSMA détermine.″.

Art. 118. Dans l’article 320, § 1er, 3°, c) de la même loi, les mots
″articles 183bis à 183sexies de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant
exécution du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″de
l’article 12, § 1er, alinéa 2 et § 4, et de l’article 16, §§ 1er à 4 de la loi du
7 décembre 2016″.

Art. 119. À l’article 321 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, le b) est remplacé par ce qui suit :

″b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui
n’est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2006/48/EG,
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2009/138/CE du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et
de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ou 2014/65/UE.″;

2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 avril 2014
et modifié par la loi du 15 avril 2018, les mots ″article 516, § 1er du Code
des sociétés ″sont remplacés par les mots ″article 7:84, § 1er du Code des
sociétés et des associations″;

3° dans le paragraphe 6, alinéa 3, inséré par la loi du 10 avril 2014, les
mots ″article 516, § 3 du Code des sociétés ″sont remplacés par les mots
″article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des associations″;

4° dans le paragraphe 8, alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée.

Art. 120. Dans la même loi, il est inséré un article 322/1, rédigé
comme suit :

″Art. 322/1. Les obligations de notification visées à l’article 321, § 1er

sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils
visés par cet article qui résultent de l’existence de droits de vote doubles
ou multiples, ou encore d’une acquisition d’actions propres par la
société de gestion d’organismes de placement collectif, ou encore de
toute autre situation implication une modification du niveau d’une
participation qui n’est pas la conséquence d’une acquisition ou d’une
cession.

Dans le cas d’un changement de seuil visé à l’article 321, § 1er

résultant de l’application de l’alinéa 1er, l’évaluation prévue à l’arti-
cle 321, §§ 2 à 4 est applicable étant entendu que l’acquisition visée
auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participa-
tion.″.

Art. 121. L’article 323 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 323. Les sociétés de gestion d’OPCA peuvent mettre en place,
un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés
à l’article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice
des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de
membres du conseil d’administration. Les compétences ainsi transfé-
rées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d’adminis-
tration.

Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux
exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à
l’article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier
l’alinéa 2 dudit article 7:107.″.

Art. 122. Dans la même loi, il est inséré un article 323/1, rédigé
comme suit :

″Art. 323/1. § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre
une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa
compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a
un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à
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bevoegdheid behoort van het directiecomité, moet het betrokken lid dit
mededelen aan de andere leden vóór het directiecomité een besluit
neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig
belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het
directiecomité dat de beslissing moet nemen. Het directiecomité mag
deze beslissing niet delegeren.

Het directiecomité omschrijft in de notulen de aard van de in het
eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke
gevolgen ervan voor de beheervennootschap van AICB’s en verant-
woordt het genomen besluit, en bezorgt een afschrift van deze notulen
aan de raad van bestuur tijdens zijn volgende vergadering. In het
jaarverslag als bedoeld in artikel 3:5 van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen wordt dit deel van de notulen in zijn geheel
opgenomen.

De notulen van de vergadering van het directiecomité worden aan de
commissaris meegedeeld. In het in artikel 3:74 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag beoordeelt de
commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke
gevolgen voor de beheervennootschap van AICB’s van de besluiten van
het directiecomité, zoals door hem omschreven, waarvoor een strijdig
belang als bedoeld in het eerste lid bestaat.

Het lid met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet
deelnemen aan de beraadslagingen van het directiecomité over deze
verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle leden een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of
de verrichting aan de raad van bestuur voorgelegd; ingeval de raad van
bestuur de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het directieco-
mité ze uitvoeren.

§ 2. Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen genoemde perso-
nen om de nietigheid of de opschorting van het besluit van het
directiecomité te vorderen, kan de beheervennootschap van AICB’s de
nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaats-
gevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien
de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding
op de hoogte was of had moeten zijn.

§ 3. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer de beslissingen of
verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van het directiecomité,
betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn
gekomen tussen vennootschappen, waaronder de beheervennootschap
van AICB’s, waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste
95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de
andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen, waaron-
der de beheervennootschap van AICB, waarvan ten minste 95 % van de
stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven
effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien is paragraaf 1 niet van toepassing wanneer de beslissin-
gen van het directiecomité betrekking hebben op gebruikelijke verrich-
tingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden
die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.″.

Art. 123. In artikel 324 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
5 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″het wettelijk bestuursor-
gaan″ vervangen door de woorden ″de raad van bestuur″;

2° in het zesde lid worden de woorden ″het wettelijk bestuursorgaan″
vervangen door de woorden ″de raad van bestuur″.

Art. 124. In artikel 325, § 1, van dezelfde wet worden de woorden
″handelsvennootschap of een vennootschap met handelsvorm″ vervan-
gen door het woord ″vennootschap″.

Art. 125. In artikel 329, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″handelsvennootschappen of in vennootschappen die de
vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen″ vervangen
door het woord ″vennootschap″.

Art. 126. In artikel 332, § 2, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″het wettelijk bestuursorgaan″ vervangen door de woorden
″de raad van bestuur″.

Art. 127. In artikel 347 van dezelfde wet wordt paragraaf 1 opgehe-
ven.

l’intérêt de la société de gestion d’OPCA, ce membre doit en informer
les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une
décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt
opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité
de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne
peut pas déléguer cette décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la
décision ou de l’opération visée à l’alinéa 1er et les conséquences
patrimoniales pour la société de gestion d’OPCA et justifie la décision
qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil
d’administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-
verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à
l’article 3:5 du Code des sociétés et des associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communi-
qué au commissaire. Dans son rapport visé à l’article 3:74 du Code des
sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section
séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion
d’OPCA des décisions du comité de direction telles que décrites par
celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de
l’alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d’intérêts au sens de l’alinéa 1er ne peut
prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces
opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les
membres ont un conflit d’intérêt, la décision ou l’opération est soumise
au conseil d’administration; en cas d’approbation de la décision par
celui-ci, le comité de direction peut l’exécuter.

§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux
articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de
demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de
direction, la société de gestion d’OPCA peut demander la nullité des
décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles
prévues au présent article, si l’autre partie à ces décisions ou opérations
avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

§ 3. Le paragraphe 1er n’est pas applicable lorsque les décisions ou les
opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou
des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion
d’OPCA, et dont l’une détient directement ou indirectement 95 % au
moins des voix attachées à l’ensemble des titres émis par l’autre ou
entre sociétés, dont la société de gestion d’OPCA, et dont 95 % au moins
des voix attachées à l’ensemble des titres émis par chacune d’elles sont
détenus par une autre société.

De même, le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque les décisions
du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues
dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des
opérations de même nature.″.

Art. 123. À l’article 324 de la même loi, modifié par la loi du
5 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″de l’organe légal d’administration″ sont
remplacés par les mots ″du conseil d’administration″;

2° dans l’alinéa 6, les mots ″de l’organe légal d’administration″ sont
remplacés par les mots ″du conseil d’administration″.

Art. 124. Dans l’article 325, § 1er, de la même loi, les mots
″commerciale ou à forme commerciale″ sont supprimés.

Art. 125. Dans l’article 329, alinéa 1er, de la même loi, les mots
″commerciales ou ayant emprunté la forme d’une société commerciale″
sont supprimés.

Art. 126. Dans l’article 332, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots
″de l’organe légal d’administration″ sont remplacés par les mots ″du
conseil d’administration″.

Art. 127. Dans l’article 347 de la même loi, le paragraphe 1er est
abrogé.
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Art. 128. In artikel 351 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
11 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden ″Wetboek van vennootschap-
pen″ telkens vervangen door de woorden ″Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen″;

2° in paragraaf 2 worden de woorden ″Artikel 141, 2° van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Arti-
kel 3:72° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″ en de
woorden ″Wetboek van vennootschappen″ worden telkens vervangen
door de woorden ″Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 129. In artikel 355, vijfde lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″artikelen 135 en 136 van het Wetboek van vennootschappen″
vervangen door de woorden ″artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 130. In artikel 357, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 11 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid, 5°, a), worden de woorden ″artikel 11 van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

2° in het tweede lid, b), worden de woorden ″Wetboek van
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen″.

Art. 131. In artikel 490, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wet van 15 april 2018, wordt de eerste zin ″Vooraleer er uitspraak
gedaan wordt over de opening van een faillissementsprocedure of over
een voorlopige ontneming van beheer in de zin van artikel 8 van de
faillissementswet van 8 augustus 1997 ten aanzien van een openbare
AICB of een beheervennootschap die openbare AICB’s beheert, richt de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank een verzoek om advies aan
de FSMA.″ vervangen als volgt:

″Vooraleer er uitspraak gedaan wordt over de opening van een
faillissementsprocedure of over een voorlopige ontneming van beheer
in de zin van artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht ten
aanzien van een openbare AICB of een beheervennootschap die
openbare AICB’s beheert, richt de voorzitter van de ondernemingsrecht-
bank een verzoek om advies aan de FSMA.″.

HOOFDSTUK 9. — Wijzigingen van de wet van 25 april 2014 inzake het
statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake
het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde
ondernemingen en tot wijziging van het wetboek van vennootschappen en
van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten

Art. 132. In artikel 4 van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut
van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake
het verstrekken van raad over financiële planning door gereglemen-
teerde ondernemingen en tot wijziging van het wetboek van vennoot-
schappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op
de financiële sector en de financiële diensten, gewijzigd bij de wet van
25 oktober 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de bepaling onder 3°, c) wordt vervangen als volgt:

″c) de verzekeringsondernemingen die zijn onderworpen aan de wet
van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings-
of herverzekeringsondernemingen;″;

b) de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt:

″4° ″controle″: controle als bedoeld in boek 1, titel 4, hoofdstuk 1, van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;″.

Art. 133. In artikel 8 van dezelfde wet wordt het woord ″handels-
vennootschap″ vervangen door het woord ″vennootschap″.

Art. 134. In de artikelen 12, § 1, en 17, eerste en zesde lid, van
dezelfde wet worden de woorden ″wettelijk bestuursorgaan″ telkens
vervangen door het woord ″bestuursorgaan″.

Art. 135. In artikel 22, § 3, b) van dezelfde wet 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″.

Art. 128. À l’article 351 de la même loi, modifié par la loi du
11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots ″Code des sociétés″ sont chaque
fois remplacés par les mots ″Code des sociétés et des associations″;

2° dans le paragraphe 2, les mots ″Article 141, 2° du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″Article 3:72, 2° du Code des
sociétés et des associations″ et les mots ″Code des sociétés″ sont chaque
fois remplacés par les mots ″Code des sociétés et des associations″.

Art. 129. Dans l’article 355, alinéa 5, de la même loi, les mots
″articles 135 et 136 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 130. À l’article 357, § 1er, de la même loi, modifié par la loi
du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, 5°, a), les mots ″article 11 du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″article 1:20 du Code des sociétés et des
associations″;

2° dans l’alinéa 2, b), les mots ″Code des sociétés″ sont remplacés par
les mots ″Code des sociétés et des associations″.

Art. 131. Dans l’article 490, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la
loi du 15 avril 2018, la première phrase ″Avant qu’il ne soit statué sur
l’ouverture d’une procédure de faillite ou encore sur un dessaisisse-
ment provisoire au sens de l’article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites à l’égard d’un OPCA public ou d’une société de gestion gérant
des OPCA publics, le président du tribunal de l’entreprise saisit la
FSMA d’une demande d’avis.″ est remplacée par ce qui suit :

″Avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture d’une procédure de faillite
ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l’article XX.32
du Code de droit économique à l’égard d’un OPCA public ou d’une
société de gestion gérant des OPCA publics, le président du tribunal de
l’entreprise saisit la FSMA d’une demande d’avis.″.

CHAPITRE 9. — Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut
et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de
consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant
le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier et aux services financiers

Art. 132. Dans l’article 4 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut
et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la
fourniture de consultations en planification par des entreprises régle-
mentées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,
modifié par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont
apportées :

a) le 3°, c) est remplacé par ce qui suit :

″c) les entreprises d’assurances soumises à la loi du 13 mars 2016
relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de
réassurance;″;

b) le 4° est remplacé par ce qui suit :

″4° ″contrôle″ : le contrôle visé au livre 1er, titre 4, chapitre 1er, du
Code des sociétés et des associations;″.

Art. 133. Dans l’article 8 de la même loi, le mot ″commerciale″ est
supprimé.

Art. 134. Dans les articles 12, § 1er, et 17, alinéas 1er et 6, de la même
loi, les mots ″organe légal d’administration″ sont chaque fois remplacés
par les mots ″organe d’administration″.

Art. 135. Dans l’article 22, § 3, b) de la même loi, 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″.
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HOOFDSTUK 10. — Wijzigingen van de wet van 25 april 2014 op het
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

Art. 136. In artikel 1, § 3, van de wet van 25 april 2014 op het statuut
van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen,
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 november 2017, wordt tussen het
eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

″Voor de toepassing van deze wet worden diensten die bestaan in het
in ontvangst nemen van terugbetaalbare gelden en het verlenen van
kredieten en die uitsluitend worden aangeboden of verstrekt aan
Amerikaanse onderdanen die tewerkgesteld zijn in de militaire bases,
of bij de ondersteunende diensten ervan, van het Algemeen Hoofd-
kwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa (SHAPE) die
aanwezig zijn op het Belgische grondgebied in het kader van de
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), of bij de vertegenwoor-
diging van de regering van de Verenigde Staten op het Belgische
grondgebied, evenals aan dergelijke personen die gepensioneerd zijn,
en aan personen die deel uitmaken van het gezin van de voornoemde
Amerikaanse onderdanen, beschouwd als diensten die niet aan het
publiek in België worden aangeboden of verstrekt.″.

Art. 137. In artikel 3 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) de bepaling onder 26°, vervangen bij de wet van 13 maart 2016,
wordt vervangen als volgt:

″26° de begrippen controle, deelneming, deelnemingsverhouding,
moederonderneming, dochteronderneming, consortium en verbonden
onderneming: de omschrijving die hiervan wordt gegeven in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij deze begrip-
pen ook de in het genoemde Wetboek bedoelde situaties met vereni-
gingen omvatten, wanneer de juridische aard van de vereniging dit
toelaat;″;

b) in de bepaling onder 45° worden de woorden ″in de zin van
artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″in de zin van de artikelen 6:67, tweede lid of 7:121, tweede lid
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″;

c) het artikel wordt aangevuld met de bepaling onder 83°, luidende:

″83° onafhankelijk bestuurder of onafhankelijk lid van het wettelijk
bestuursorgaan: personen die voldoen aan de criteria die zijn vastge-
steld door de Europese Bankautoriteit, in voorkomend geval samen
met de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, en aan de
volgende criteria:

a) gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan hun
benoeming, noch in de kredietinstelling of in de beursvennootschap,
noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals
bepaald in artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan,
een functie van lid van de directieraad of van het directiecomité of van
persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend;

b) niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend
lid in het bestuursorgaan hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak
langer mag zijn dan twaalf jaar;

c) gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan hun
benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend
personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de kredietinstelling of
van de beursvennootschap of van een daarmee verbonden vennoot-
schap of persoon zoals bepaald in artikel 1:20 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;

d) geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrech-
telijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de kredietinstelling, of
van de beursvennootschap of van een daarmee verbonden vennoot-
schap of persoon zoals bepaald in artikel 1:20 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, buiten de tantièmes en de vergoe-
ding die zij eventueel ontvangen of hebben ontvangen als niet-
uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthou-
dend orgaan;

e) i) geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer
vertegenwoordigen van het kapitaal, van het eigen vermogen of van
een soort aandelen of van de stemrechten van de kredietinstelling of
van de beursvennootschap;

ii) indien zij maatschappelijke rechten bezitten die een quotum van
minder dan 10 % vertegenwoordigen:

- mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappe-
lijke rechten die in dezelfde kredietinstelling of beursvennootschap
worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhanke-
lijke bestuurder controle heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal,
van het eigen vermogen, van de stemrechten of van een soort aandelen
van de kredietinstelling of van de beursvennootschap; of

CHAPITRE 10. — Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative
au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 136. Dans l’article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de
bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, un
alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

″Pour les besoins de la présente loi, les services de réception de fonds
remboursables et d’octroi de crédits offerts ou fournis exclusivement
aux ressortissants américains affectés aux bases militaires, ou leurs
services de support, du Grand Quartier général des puissances alliées
en Europe (Shape) présentes sur le territoire belge dans le cadre de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ou à la
représentation du gouvernement des États-Unis sur le territoire belge
ainsi qu’à de telles personnes retraitées et aux personnes faisant partie
du ménage des ressortissants précités, sont considérés comme n’étant
pas offerts ou fournis au public en Belgique.″.

Art. 137. Dans l’article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par
la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 26°, remplacé par la loi du 13 mars 2016, est remplacé par ce qui
suit :

″26° les notions de contrôle, participation, lien de participation,
entreprise-mère, filiale, consortium et entreprise liée, le sens qui leur est
conféré par le Code des sociétés et des associations, ces notions incluant
également les situations visées par ledit Code avec des associations
lorsque la nature juridique de l’association le permet;″;

b) dans le 45°, les mots ″au sens de l’article 525 du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″au sens des articles 6:67, alinéa 2 ou
7:121, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations″;

c) la disposition est complétée par un 83° rédigé comme suit :

″83° administrateur indépendant ou membre indépendant de l’organe
légal d’administration, les personnes qui répondent aux critères définis
par l’Autorité bancaire européenne, le cas échéant conjointement avec
l’Autorité européenne des marchés financiers, et aux critères suivants :

a) durant une période de cinq années précédant leur nomination, ne
pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l’organe d’admi-
nistration, ou une fonction de membre du conseil de direction ou du
comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de
l’établissement de crédit ou de la société de bourse, ni auprès d’une
société ou personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l’article 1:20 du
Code des sociétés et des associations;

b) ne pas avoir siégé au sein de l’organe d’administration en tant que
membre non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans
que cette période ne puisse excéder douze ans;

c) durant une période de trois années précédant leur nomination, ne
pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l’article 19, 2°,
de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, de
l’établissement de crédit ou de la société de bourse ou d’une société ou
personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l’article 1:20 du Code des
sociétés et des associations;

d) ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre
avantage significatif de nature patrimoniale de l’établissement de crédit
ou de la société de bourse ou d’une société ou personne liée à celui-ci
ou celle-ci au sens de l’article 1:20 du Code des sociétés et des
associations, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement
perçus comme membre non exécutif de l’organe d’administration ou
membre de l’organe de surveillance;

e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du
capital, des capitaux propres ou d’une classe d’actions ou des droits de
vote de l’établissement de crédit ou de la société de bourse;

ii) s’ils détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité
inférieure à 10 % :

- par l’addition des droits sociaux avec ceux détenus dans le même
établissement de crédit ou dans la même société de bourse par des
sociétés dont l’administrateur indépendant a le contrôle, ces droits
sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux
propres, des droits de vote ou d’une classe d’actions de l’établissement
de crédit ou de la société de bourse; ou
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- mogen de daden van beschikking over die aandelen of de
uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen zijn
aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die het onafhan-
kelijk lid van het wettelijk bestuursorgaan heeft aangegaan;

- in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de
voorwaarden valt van dit punt;

f) geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar
hebben gehad met de kredietinstelling of met de beursvennootschap of
met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in
artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen of Verenigingen,
noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het
bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel in de zin van
artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een
dergelijke relatie onderhoudt;

g) in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest
van de huidige of vorige commissaris van de kredietinstelling of van de
beursvennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of
persoon in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschap-
pen en Verenigingen;

h) geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere
vennootschap waarin een uitvoerend lid van het bestuursorgaan van de
kredietinstelling of van de beursvennootschap zitting heeft in de
hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van
het toezichthoudend orgaan, en geen andere belangrijke banden
hebben met de uitvoerende leden van het bestuursorgaan van de
kredietinstelling of van de beursvennootschap uit hoofde van functies
bij andere vennootschappen of organen;

i) geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of
aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de kredietinstelling of
in de beursvennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap
of persoon zoals bepaald in artikel 1:20 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, een mandaat van lid van het
bestuursorgaan, lid van de directieraad, lid van het directiecomité,
persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend
personeel, in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven, uitoefenen, of die zich in
een van de andere in de punten a) tot h) beschreven gevallen bevinden.

Het benoemingsbesluit maakt melding van de motieven op grond
waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toege-
kend. De Koning, alsook de statuten, kunnen in bijkomende of
strengere criteria voorzien.

Mits hiervoor een terdege onderbouwde rechtvaardiging wordt
verstrekt en onder voorbehoud van een andersluidende beoordeling
door de toezichthouder, die de gegrondheid van deze rechtvaardiging
verifieert, kan een kredietinstelling of een beursvennootschap van de
voornoemde criteria afwijken.″.

Art. 138. Artikel 16 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 16. Iedere kredietinstelling naar Belgisch recht moet worden
opgericht in een van de volgende vennootschapsvormen: coöperatieve
vennootschap, naamloze vennootschap, Europese vennootschap of
Europese coöperatieve vennootschap, met inachtneming van de speci-
fieke vereisten die neergelegd zijn in deze wet of in de Europese
regelgeving.″.

Art. 139. Artikel 17 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid,
luidende:

″In afwijking van artikel 6:4 en van de bepalingen van Boek 6, Titel 6
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet iedere
kredietinstelling die is opgericht als coöperatieve vennootschap over
een kapitaal beschikken waarvan het vast gedeelte niet lager mag zijn
dan het in het eerste lid bedoelde bedrag.″.

Art. 140. Artikel 20, § 1, 2°, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij
de wet van 2 mei 2019, wordt aangevuld met de bepaling onder z/10,
luidende:

″z/10 de artikelen 1:36, 2:108, 3:43, 3:44, 3:45, 3:96, 3:97, 5:158, 6:128,
7:232 en 16:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigin-
gen;″.

Art. 141. In artikel 23 van dezelfde wet wordt het eerste lid
vervangen als volgt:

″Het wettelijk bestuursorgaan is een collegiaal orgaan. In dit verband
kan de kredietinstelling artikel 7:101, § 1, tweede lid van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen niet toepassen. Het wettelijk
bestuursorgaan draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de
kredietinstelling.″.

- les actes de disposition relatifs à ces actions ou l’exercice des droits
y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations convention-
nelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépen-
dant de l’organe légal d’administration a souscrit;

- ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans
les conditions du présent point;

f) ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice
social, une relation d’affaires significative avec l’établissement de crédit
ou de la société de bourse ou une société ou personne liée à celui-ci ou
celle-ci au sens de l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations,
ni directement ni en qualité d’associé, d’actionnaire, de membre de
l’organe d’administration ou de membre du personnel de direction, au
sens de l’article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant
organisation de l’économie, d’une société ou personne entretenant une
telle relation;

g) ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou
salarié du commissaire, actuel ou précédent, de l’établissement de
crédit ou de la société de bourse ou d’une société ou personne liée à
celui-ci ou celle-ci au sens de l’article 1:20 du Code des sociétés et des
associations;

h) ne pas être membre exécutif de l’organe d’administration d’une
autre société dans laquelle un membre exécutif de l’organe d’adminis-
tration de l’établissement de crédit ou de la société de bourse siège en
tant que membre non exécutif de l’organe de d’administration ou
membre de l’organe de surveillance, ni entretenir d’autres liens
importants avec les membres exécutifs de l’organe d’administration de
l’établissement de crédit ou de la société de bourse du fait de fonctions
occupées dans d’autres sociétés ou organes;

i) n’avoir, ni au sein de l’établissement de crédit ou au sein de la
société de bourse, ni au sein d’une société ou d’une personne liée à
celui-ci ou celle-ci au sens de l’article 1:20 du Code des sociétés et des
associations, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu’au
deuxième degré exerçant un mandat de membre de l’organe d’admi-
nistration, de membre conseil de direction, de membre du comité de
direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du
personnel de direction, au sens de l’article 19, 2°, de la loi du
20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, ou se trouvant
dans un des autres cas définis aux points a) à h).

La décision de nomination fait mention des motifs sur la base
desquels est octroyée la qualité d’administrateur indépendant. Le Roi,
de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou
plus sévères.

Moyennant justification dûment motivée et sous réserve d’une
appréciation contraire de l’autorité de contrôle, qui vérifie le bien-fondé
de cette justification, un établissement de crédit ou une société de
bourse peut déroger aux critères précités.″.

Art. 138. L’article 16 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

″Art. 16. Les établissements de crédit de droit belge doivent être
constitués sous la forme d’une société parmi les formes sociétaires
suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société
européenne et la société coopérative européenne, moyennant le respect
des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou par la
réglementation européenne.″.

Art. 139. L’article 17 de la même loi est complété par un alinéa
rédigé comme suit :

″Par dérogation à l’article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du
Code des sociétés et des associations, les établissements de crédit
constitués sous la forme d’une société coopérative doivent être dotés
d’un capital dont la part fixe ne peut pas être inférieure au montant visé
à l’alinéa 1er.″.

Art. 140. L’article 20, § 1er, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu
par la loi du 2 mai 2019, est complété par un z/10 rédigé comme suit :

″z/10 aux articles 1:36, 2:108, 3:43, 3:44, 3:45, 3:96, 3:97, 5:158, 6:128,
7:232 et 16:32 du Code des sociétés et des associations;″.

Art. 141. Dans l’article 23 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé
par ce qui suit :

″L’organe légal d’administration est un organe collégial. À cet égard,
l’établissement de crédit ne peut pas faire application de l’article 7:101,
§ 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations. L’organe légal
d’administration assume la responsabilité globale de l’établissement de
crédit.″.
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Art. 142. In artikel 24 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 28 april 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:

″§ 1. Iedere kredietinstelling die als naamloze vennootschap is
opgericht, richt een collegiaal orgaan op, ″directiecomité″ genaamd,
waaraan alle bevoegdheden van de directieraad als bedoeld in
artikel 7:110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
worden overgedragen, zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in deze
wet, en dat uitsluitend is samengesteld uit leden van de raad van
bestuur. De aldus overgedragen bevoegdheden mogen niet gelijktijdig
door de raad van bestuur worden uitgeoefend.

Onverminderd de bepalingen van deze wet of de rechtstreeks
toepasselijke normen van het Europees recht, dient het juridisch statuut
van de leden van het directiecomité te voldoen aan de vereisten die
voor de leden van de in artikel 7:107 van het Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen bedoelde directieraad zijn vastgesteld,
inzonderheid het tweede lid van dat artikel 7:107.″;

2° in paragraaf 4 worden de woorden ″als bedoeld in artikel 525 van
het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″als
bedoeld in artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen″.

Art. 143. Artikel 24bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
23 maart 2019, wordt artikel 59/1 van titel II, hoofdstuk III, onderafde-
ling II met als opschrift ″Door het directiecomité te nemen maatrege-
len″.

Art. 144. In artikel 25 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:

″§ 1. De statuten van de kredietinstellingen die anders dan als
naamloze vennootschap zijn opgericht, voorzien in de oprichting,
binnen het wettelijk bestuursorgaan, van een collegiaal orgaan dat
uitsluitend is samengesteld uit leden van het wettelijk bestuursorgaan,
″directiecomité″ genaamd, waaraan alle bestuurs- en beheersbevoegd-
heden van het wettelijk bestuursorgaan worden overgedragen, met
uitsluiting van de vaststelling van het algemeen beleid en van de
handelingen die bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
of bij deze wet zijn voorbehouden aan het wettelijk bestuursorgaan. De
aldus overgedragen bevoegdheden mogen niet gelijktijdig door het
wettelijk bestuursorgaan worden uitgeoefend.

Onverminderd de bepalingen van deze wet of de rechtstreeks
toepasselijke normen van het Europees recht, dient het juridisch statuut
van de leden van het directiecomité te voldoen aan de vereisten die
voor de leden van de in artikel 7:107 van het Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen bedoelde directieraad zijn vastgesteld,
inzonderheid het tweede lid van dat artikel 7:107.″;

2° in paragraaf 4 worden de woorden ″Wetboek van Vennootschap-
pen″ vervangen door de woorden ″Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen″.

Art. 145. Artikel 27 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
7 december 2016, wordt vervangen als volgt:

″Art. 27. Onverminderd de taken van het wettelijk bestuursorgaan
richt iedere kredietinstelling binnen dit orgaan de volgende comités op:

1° een auditcomité;

2° een risicocomité;

3° een remuneratiecomité;

4° een benoemingscomité,

die uitsluitend zijn samengesteld uit leden van het wettelijk bestuurs-
orgaan die er geen uitvoerend lid van zijn en waarvan minstens één lid
onafhankelijk is in de zin van artikel 3, 83°; een lid mag niet in meer dan
drie van de voornoemde comités zetelen.

De meerderheid van de leden van het auditcomité is onafhankelijk in
de zin van artikel 3, 83°. De voorzitter van het auditcomité wordt
benoemd door de leden van het comité.″.

Art. 146. In artikel 28 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
7 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen als volgt:

″Het auditcomité heeft minstens de in artikel 7:99, § 4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgenomen taken″;

2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:

″§ 3. De erkend commissaris is belast met de in artikel 7:99, § 7 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgenomen
opdrachten.″.

Art. 142. À l’article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
loi du 28 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

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

″§ 1er. Les établissements de crédit constitués sous la forme de société
anonyme mettent en place un organe collégial, dénommé ″comité de
direction″, auquel sont transférés l’ensemble des pouvoirs du conseil de
direction visés à l’article 7:110 du Code des sociétés et des associations
sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusive-
ment composé de membres du conseil d’administration. Les compéten-
ces ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le
conseil d’administration.

Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les
normes de droit européen directement applicables, le statut juridique
des membres du comité de direction répond aux exigences prévues
pour les membres du conseil de direction visé à l’article 7:107 du Code
des sociétés et des associations, en particulier l’alinéa 2 dudit arti-
cle 7:107.″;

2° dans le paragraphe 4, les mots ″visée à l’article 525 du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″visée à l’article 7:121 du Code des
sociétés et des associations″.

Art. 143. L’article 24bis de la même loi, inséré par la loi du 23 mars
2019, devient l’article 59/1 dans le titre II, chapitre III, sous-section II
intitulée ″Des mesures à prendre par le comité de direction″.

Art. 144. Dans l’article 25 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

″§ 1er. Les statuts des établissements de crédit constitués sous une
autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au
sein de l’organe légal d’administration, d’un organe collégial, exclusi-
vement composé de membres de l’organe légal d’administration,
dénommé ″comité de direction″, auquel sont transférés l’ensemble des
pouvoirs de gestion et d’administration de l’organe légal d’administra-
tion à l’exclusion de la détermination de la politique générale, des actes
réservés à l’organe légal d’administration par le Code des sociétés et
des associations ou par la présente loi. Les compétences ainsi transfé-
rées ne peuvent être exercées concurremment par l’organe légal
d’administration.

Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les
normes de droit européen directement applicables, le statut juridique
des membres du comité de direction répond aux exigences prévues
pour les membres du conseil de direction visé à l’article 7:107 du Code
des sociétés et des associations, en particulier l’alinéa 2 dudit arti-
cle 7:107.″;

2° dans le paragraphe 4, les mots ″le Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″le Code des sociétés et des associations″.

Art. 145. L’article 27 de la même loi, modifié par la loi du
7 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

″Art. 27. Sans préjudice des missions de l’organe légal d’administra-
tion, les établissements de crédit constituent, au sein de cet organe, les
comités suivants :

1° un comité d’audit;

2° un comité des risques;

3° un comité de rémunération;

4° un comité de nomination,

exclusivement composés de membres de l’organe légal d’administra-
tion qui n’en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre
est indépendant au sens de l’article 3, 83°, un membre ne pouvant pas
siéger dans plus de trois des comités précités.

Les membres du comité d’audit sont en majorité indépendants au
sens de l’article 3, 83°. Le président du comité d’audit est désigné par
les membres du comité.″.

Art. 146. À l’article 28 de la même loi, modifié par la loi du
7 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

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

″Le comité d’audit est au moins chargé des missions reprises sous
l’article 7:99, § 4 du Code des sociétés et des associations.″;

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

″§ 3. Le commissaire agréé est chargé des missions reprises sous
l’article 7:99, § 7 du Code des sociétés et des associations.″.
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Art. 147. Artikel 32 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 32. De artikelen 27, 28 en 30 doen geen afbreuk aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
over het auditcomité en het remuneratiecomité in genoteerde vennoot-
schappen in de zin van artikel 1:11 van dit Wetboek.″.

Art. 148. In artikel 51 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
15 april 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″de in artikel 516, §§ 1 en 4
van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde maatregelen″ vervan-
gen door de woorden ″de in artikel 7:84, § 1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde maatregelen″;

2° het derde lid wordt vervangen als volgt:

″Artikel 7:84, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is van toepassing.″.

Art. 149. In artikel 53, derde lid, van dezelfde wet wordt de zin ″Zij
delen de Bank evenzo mee voor hoeveel aandelen en voor hoeveel
hieraan verbonden stemrechten zij een kennisgeving van verwerving of
vervreemding hebben ontvangen overeenkomstig artikel 515 van het
Wetboek van Vennootschappen, ingeval een dergelijke kennisgeving
aan de Bank niet statutair is voorgeschreven.″ opgeheven.

Art. 150. In dezelfde wet wordt een artikel 53/1 ingevoegd, lui-
dende:

″Art. 53/1. De in de artikelen 46, 50, 52 en 53 bedoelde kennisge-
vingsverplichtingen gelden ook ingeval het percentage van de gehou-
den stemrechten of aandelen in het kapitaal de in die bepalingen
bedoelde drempels zou bereiken of overschrijden of, in voorkomend
geval, zou worden verlaagd tot onder voornoemde drempels als gevolg
van een situatie die een wijziging van het niveau van een deelneming
inhoudt die niet voortvloeit uit een verwerving of overdracht, met
name het bestaan van meervoudige stemrechten of een verwerving van
eigen aandelen door de kredietinstelling.

Ingeval een in artikel 46 bedoelde drempel wordt bereikt of
overschreden als gevolg van de toepassing van het eerste lid, is de in de
artikelen 47 tot en met 49 bedoelde beoordeling van toepassing, met
dien verstande dat de in die bepalingen bedoelde verwerving in dat
geval moet worden opgevat als een wijziging van het niveau van
deelneming.″.

Art. 151. In artikel 61 van dezelfde wet, waarvan de bestaande tekst
paragraaf 2 zal vormen, wordt een paragraaf 1 ingevoegd, luidende:

″§ 1. De personen die verantwoordelijk zijn voor de in artikel 35
bedoelde onafhankelijke controlefuncties besteden de nodige tijd aan
de uitoefening van hun functies in de instelling.

De in artikel 62, § 3 bedoelde interne regels moeten ervoor zorgen dat
een externe functie die door een in het eerste lid bedoelde persoon
wordt uitgeoefend, geen afbreuk kan doen aan de beschikbaarheid die
vereist is voor de uitoefening van zijn onafhankelijke controlefunctie en
moeten voorkomen dat er belangenconflicten ontstaan met de uitoefe-
ning van die functie.″.

Art. 152. In artikel 62 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden ″en de leden van het
directiecomité″ ingevoegd tussen de woorden ″De leden van het
wettelijk bestuursorgaan″ en de woorden ″en, bij ontstentenis van een
directiecomité,″;

2° in paragraaf 2 worden de woorden ″van een handelsvennootschap
of een vennootschap met handelsvorm″ vervangen door de woorden
″van een vennootschap″;

3° in paragraaf 5 wordt het woord ″handelsvennootschappen″
vervangen door het woord ″vennootschappen″;

4° in paragraaf 6, vervangen bij de wet van 18 december 2015 en
gewijzigd bij de wet van 25 oktober 2016, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

a) de woorden ″in een burgerlijke patrimoniumvennootschap″ wor-
den vervangen door de woorden ″in een patrimoniumvennootschap″;

a) het woord ″handelsvennootschappen″ wordt vervangen door het
woord ″vennootschappen″;

5° in paragraaf 9, derde lid, gewijzigd bij de wet van 18 december
2015, wordt het woord ″handelsvennootschappen″ vervangen door het
woord ″vennootschappen″.

Art. 147. L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 32. Les articles 27, 28 et 30 sont sans préjudice des dispositions
du Code des sociétés et des associations relatives au comité d’audit et
au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de
l’article 1:11 de ce Code.″.

Art. 148. À l’article 51 de la même loi, modifié par la loi du
15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″visées à l’article 516, §§ 1er et 4 du Code
des sociétés″ sont remplacés par les mots ″visées à l’article 7:84, § 1er du
Code des sociétés et des associations″;

2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

″L’article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des associations est
d’application.″.

Art. 149. Dans l’article 53, alinéa 3, de la même loi, la phrase ″Ils
communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts
ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l’acquisition ou
l’aliénation leur est déclarée conformément à l’article 515 du Code des
sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à
la Banque.″ est abrogée.

Art. 150. Dans la même loi, il est inséré un article 53/1 rédigé
comme suit :

″Art. 53/1. Les obligations de notification visées aux article 46, 50, 52
et 53 sont également applicables dans les cas où la proportion de droits
de vote ou de parts de capital détenue atteint, dépasse ou, le cas
échéant, est réduite en-deçà des seuils visés à ces dispositions à la suite
d’une situation impliquant une modification du niveau d’une partici-
pation qui n’est pas la conséquence d’une acquisition ou d’une cession,
notamment de l’existence de droits de vote multiples ou encore d’une
acquisition d’actions propres par l’établissement de crédit.

Dans le cas où un seuil visé à l’article 46 est atteint ou dépassé à la
suite de l’application de l’alinéa 1er, l’évaluation prévue aux articles 47
à 49 est applicable étant entendu que l’acquisition prévue auxdites
dispositions vise alors la modification du niveau de participation.″.

Art. 151. Dans l’article 61 de la même loi dont le texte actuel formera
le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit :

″§ 1er. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle
indépendantes visées à l’article 35 consacrent le temps nécessaire à
l’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement.

Les règles internes visées à l’article 62, § 3 doivent veiller à ce qu’une
fonction extérieure exercée par une personne visée à l’alinéa 1er ne
puisse pas porter atteinte à la disponibilité requise pour l’exercice de sa
fonction de contrôle indépendante et prévenir tout conflit d’intérêts
avec l’exercice de cette fonction.″.

Art. 152. À l’article 62 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots ″et les membres du comité de
direction″ sont insérés entre mots ″Les membres de l’organe légal
d’administration″ et les mots ″et, en l’absence de comité de direction,″;

2° dans le paragraphe 2, les mots ″au sein d’une société commerciale
ou à forme commerciale″ sont remplacés par les mots ″au sein d’une
société″;

3° dans le paragraphe 5, les mots ″dans des sociétés commerciales″
sont remplacés par les mots ″dans des sociétés″;

4° dans le paragraphe 6, remplacé par la loi du 18 décembre 2015 et
modifié par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont
apportées :

a) les mots ″d’une société patrimoniale civile″ sont remplacés par les
mots ″d’une société patrimoniale″;

b) les mots ″dans des sociétés commerciales″ sont remplacés par les
mots ″dans des sociétés″;

5° dans le paragraphe 9, alinéa 3, modifié par la loi du 18 décembre
2015, les mots ″dans des sociétés commerciales″ sont remplacés par les
mots ″dans des sociétés″.
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Art. 153. In dezelfde wet wordt een artikel 62/1 ingevoegd, lui-
dende:

″Art. 62/1. De leden van het wettelijk bestuursorgaan en de leden
van het directiecomité mogen geen functie als loontrekkende uitoefe-
nen in de kredietinstelling of in een vennootschap waarin de kredie-
tinstelling een deelneming heeft.

De toezichthouder kan per geval toestaan dat een kredietinstelling
voor de leden van haar wettelijk bestuursorgaan afwijkt van de in het
eerste lid bedoelde verplichting wanneer zij voornemens is in haar
wettelijk bestuursorgaan personen te benoemen die loontrekkende en
werknemersvertegenwoordiger zijn in bijkantoren die gevestigd zijn in
een lidstaat waar de medezeggenschap van werknemersvertegenwoor-
digers in het toezichthoudend orgaan wettelijk is verankerd of in
entiteiten waarin de kredietinstelling een deelneming heeft, vanwege
haar internationale dimensie of omdat zij deel uitmaakt van een groep
waartoe entiteiten behoren die onderworpen zijn aan een ander
rechtsstelsel waarin de medezeggenschap van werknemersvertegen-
woordigers in het toezichthoudend orgaan wettelijk verankerd is,
indien deze afwijking naar het oordeel van de toezichthouder geen
afbreuk doet aan het passende karakter van het governancesysteem van
de kredietinstelling, en met name niet aan de adequaatheid van het
toezicht op de effectieve leiding. De toezichthouder kan aan een op
grond van dit lid verleende afwijking voorwaarden verbinden om het
passende karakter van de governance van de instelling te waarbor-
gen.″.

Art. 154. In de artikelen 72, § 2, en 72/1, respectievelijk vervangen
en ingevoegd bij de wet van 2 mei 2019, 205, 206, 210, gewijzigd bij de
wet van 25 oktober 2016, 220 en 225, gewijzigd bij de wetten
van 25 oktober en 21 november 2017, van dezelfde wet worden de
woorden ″Wetboek van Vennootschappen″ telkens vervangen door de
woorden ″Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 155. In artikel 75/1, § 3, tweede lid, van dezelfde wet,
ingevoegd bij de wet van 28 april 2020, worden de woorden ″de grootte
van het belang″ vervangen door ″het niveau van de deelneming″.

Art. 156. In artikel 77, eerste lid, 2°, van dezelfde wet worden de
woorden ″of stemrechtverlenende″ ingevoegd tussen het woord ″kapi-
taalvertegenwoordigende″ en het woord ″effecten″.

Art. 157. In artikel 92, tweede lid, van dezelfde wet wordt de zin ″In
afwijking van deze bepalingen deelt de toezichthouder mee welk het
eigenvermogenspeil van de betrokken financiële instelling is, alsook het
bedrag van de geconsolideerde solvabiliteitscoëfficiënt van de krediet-
instelling(en) waarvan de financiële instelling een dochteronderneming
is.″ vervangen als volgt: ″In afwijking van deze bepalingen deelt de
toezichthouder mee welk het eigenvermogenspeil van de betrokken
financiële instelling is, alsook het bedrag van de geconsolideerde
solvabiliteitscoëfficiënt en het totaal van de risicoposten berekend in
overeenstemming met artikel 92, leden 3 en 4, van Verordening
nr. 575/2013 van de kredietinstelling(en) waarvan de financiële instel-
ling een dochteronderneming is.″.

Art. 158. In artikel 131, § 2, van dezelfde wet wordt het eerste lid
vervangen als volgt:

″Onverminderd artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen telt de raad van bestuur van een handelsentiteit naar
Belgisch recht ten minste één onafhankelijke bestuurder in de zin van
artikel 3, 83°.″.

Art. 159. In artikel 134 van dezelfde wet wordt paragraaf 1/1
opgeheven.

Art. 160. In artikel 212 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 28 april 2020, worden de woorden ″24bis,″ vervangen door
″59/1,″.

Art. 161. In artikel 224, vijfde lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschap-
pen″ vervangen door de woorden ″de artikelen 3:66 en 3:67 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 162. In artikel 225/1, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij
de wet van 18 december 2015 en vervangen bij de wet van 7 december
2016, worden de woorden ″van het in artikel 220, in de artikelen 144 en
148 van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″van het in de artikelen 3:75 en 3:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 163. In artikel 236, § 1, 2°, eerste lid, van dezelfde wet,
vervangen bij de wet van 25 oktober 2016, worden de woorden ″de
vervanging gelasten van alle of een deel van de leden van het wettelijk
bestuursorgaan van de instelling binnen een termijn die hij bepaalt en″
vervangen door de woorden ″de vervanging gelasten van alle of een

Art. 153. Dans la même loi, il est inséré un article 62/1 rédigé
comme suit :

″Art. 62/1. Les membres de l’organe légal d’administration et les
membres du comité de direction ne peuvent pas exercer de fonction en
qualité de salarié au sein de l’établissement de crédit ou d’une société
dans laquelle l’établissement de crédit détient une participation.

L’autorité de contrôle peut, au cas par cas, autoriser un établissement
de crédit à déroger à l’obligation visée à l’alinéa 1er en ce qu’elle
concerne les membres de son organe légal d’administration, lorsque cet
établissement entend procéder à la nomination au sein de son organe
légal d’administration de personnes ayant la qualité de salarié et de
représentant du personnel auprès de succursales situées dans un État
au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein
de l’organe de surveillance est légalement consacrée ou d’entités dans
laquelle l’établissement de crédit détient une participation, en raison de
sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont
des entités relèvent d’un autre ordre juridique au sein duquel la
participation de représentants des travailleurs au sein de l’organe de
surveillance est légalement consacrée si, à l’appréciation de l’autorité
de contrôle, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère
adéquat du système de gouvernance de l’établissement de crédit, en
particulier l’adéquation de la surveillance de la direction effective.
L’autorité de contrôle peut assortir une dérogation accordée en
application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère
adéquat de la gouvernance de l’établissement.″.

Art. 154. Dans les articles 72, § 2, et 72/1, respectivement remplacé
et inséré par la loi du 2 mai 2019, 205, 206, 210, modifié par la loi
du 25 octobre 2016, 220 et 225, modifié par les lois des 25 octobre 2016
et 21 novembre 2017, de la même loi, les mots ″Code des sociétés″ sont
chaque fois remplacés par les mots ″Code des sociétés et des
associations″.

Art. 155. Dans l’article 75/1, § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par
la loi du 28 avril 2020, les mots ″de la taille″ sont remplacés par les mots
″du niveau″.

Art. 156. Dans l’article 77, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots ″ou
du droit de vote″ sont insérés entre les mots ″représentatifs du capital″
et les mots ″d’une entreprise dont l’activité n’est pas visée à l’article 4″.

Art. 157. Dans l’article 92, alinéa 2, de la même loi, la phrase ″Par
dérogation à ces dispositions, l’autorité de contrôle communique le
niveau des fonds propres de l’établissement financier concerné et le
montant du coefficient de solvabilité consolidé de l’établissement ou
des établissements de crédit dont l’établissement financier est la filiale.″
est remplacée par la phrase ″Par dérogation à ces dispositions, l’autorité
de contrôle communique le niveau des fonds propres de l’établissement
financier concerné ainsi que le montant du coefficient de solvabilité
consolidé et la somme des expositions aux risques calculés conformé-
ment à l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 575/2013 de
l’établissement ou des établissements de crédit dont l’établissement
financier est la filiale.″.

Art. 158. Dans l’article 131, § 2, de la même loi, l’alinéa 1er est
remplacé par ce qui suit :

″Sans préjudice de l’article 7:97 du Code des sociétés et des
associations, le conseil d’administration d’une entité de négociation de
droit belge compte au moins un administrateur indépendant au sens de
l’article 3, 83°.″.

Art. 159. Dans l’article 134 de la même loi, le paragraphe 1er/1 est
abrogé.

Art. 160. Dans l’article 212 de la même loi, modifié en dernier par la
loi du 28 avril 2020, les mots ″24bis,″ sont remplacés par les mots
″59/1,″.

Art. 161. Dans l’article 224, alinéa 5, de la même loi, les mots
″articles 135 et 136 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 162. Dans l’article 225/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la
loi du 18 décembre 2015 et remplacé par la loi du 7 décembre 2016, les
mots ″du rapport d’audit visé à l’article 220, aux articles 144 et 148 du
Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″du rapport visé aux
articles 3:75 et 3:80 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 163. Dans l’article 236, § 1er, 2°, alinéa 1er, de la même loi,
remplacé par la loi du 25 octobre 2016, les mots ″enjoindre le
remplacement de tout ou partie des membres de l’organe légal
d’administration de l’établissement dans un délai qu’elle détermine et,
à défaut d’un tel remplacement dans ce délai,″ sont remplacés par les
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deel van de leden van het wettelijk bestuursorgaan, van het directie-
comité en/of in voorkomend geval van de personen belast met de
effectieve leiding van de instelling, binnen een termijn die zij bepaalt
en, zo binnen deze termijn geen vervanging geschiedt, één of meerdere
leden van het wettelijk bestuursorgaan, van het directiecomité en/of in
voorkomend geval van de personen belast met de effectieve leiding van
de instelling ontslaan of″.

Art. 164. In artikel 237, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij
de wet van 18 december 2015, wordt het woord ″beslissingen″ telkens
vervangen door het woord ″maatregelen″.

Art. 165. In artikel 239, § 2, van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° de bepaling onder 12° wordt vervangen als volgt:

″12° in afwijking van artikel 3:73 van het Wetboek van Vennootschap-
pen en Verenigingen zijn de aangesloten instellingen met de rechtsvorm
van een coöperatieve vennootschap niet verplicht om een of meer
commissarissen te benoemen, ongeacht hun omvang. Wanneer zij geen
commissaris hebben benoemd, zijn de artikelen 3:100 en 3:101 van
hetzelfde Wetboek van toepassing. Van de aangesloten instellingen
wordt niet vereist dat zij afzonderlijk hun jaarrekening neerleggen zoals
vereist door artikel 106, § 1. De vennoten van de aangesloten
instellingen en iedere belanghebbende hebben in elk geval het recht
om, ter plaatse, kennis te nemen van de laatste jaarrekening van deze
instellingen;″;

2° in de bepaling onder 13° worden de woorden ″in afwijking van
artikel 66, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen kunnen
de aangesloten instellingen met de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid″ vervangen door de
woorden ″in afwijking van artikel 2:5, § 1, tweede lid, van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen kunnen de aangesloten instel-
lingen met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap″.

Art. 166. In artikel 295/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet
van 2 mei 2019, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt:

″§ 1. De afwikkelingsmaatregelen en beschikkingsbeslissingen van de
afwikkelingsautoriteit hebben van rechtswege uitwerking en zijn van
toepassing op de kredietinstelling in afwikkeling evenals op de
getroffen schuldeisers en aandeelhouders op de datum vastgesteld
door de afwikkelingsautoriteit, en zijn tegenstelbaar aan derden onder
de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen.

Deze maatregelen en beslissingen hebben uitwerking niettegen-
staande elke andersluidende bepaling van in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze rechtsuitwerking heeft eveneens betrekking op de accessoires
van de overgedragen vorderingen en de zakelijke of persoonlijke
zekerheden als waarborg daarvan.″.

Art. 167. In artikel 312, § 5, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd
bij de wet van 25 oktober 2016 en gewijzigd bij de wetten van
21 november 2017 en 30 juli 2018, worden in de Franse tekst de
woorden ″auxquels elle souhaite recourir″ vervangen door de woorden
″auxquels il souhaite recourir″.

Art. 168. In artikel 333, § 1, tweede lid, 3°, van dezelfde wet, wordt
het woord ″handelsvennootschappen″ vervangen door het woord
″vennootschappen″.

Art. 169. Artikel 368 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 368. Alvorens een voorstel tot ontbinding in de zin van
artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te
formuleren voor een in Boek II bedoelde kredietinstelling, raadpleegt
het wettelijk bestuursorgaan van de betrokken kredietinstelling de
toezichthouder.

Over een in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vastgelegde grond tot gerechtelijke ontbinding van een kredietinstel-
ling kan maar een uitspraak worden gedaan na eensluidend advies van
de toezichthouder. Om dit advies wordt verzocht volgens de in
artikel 378 voorgeschreven procedure.

De ontbinding van een kredietinstelling en de daaropvolgende
vereffening in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheid om een van de in
artikel 236, § 1 bedoelde maatregelen te treffen zonder voorafgaandelijk
een termijn vast te stellen.″.

mots ″enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de
l’organe légal d’administration, du comité de direction et/ou, le cas
échéant, des personnes chargées de la direction effective de l’établisse-
ment de crédit, dans un délai qu’elle détermine et, à défaut d’un tel
remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de
l’organe légal d’administration ou du comité de direction et/ou, le cas
échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective
de l’établissement de crédit ou″.

Art. 164. Dans l’article 237, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié
par la loi du 18 décembre 2015, le mot ″décisions″ est chaque fois
remplacé par le mot ″mesures″.

Art. 165. Dans l’article 239, § 2, de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

1° le 12° est remplacé par ce qui suit :

″12° par dérogation à l’article 3:73 du Code des sociétés et des
associations, les établissements affiliés qui ont la forme de société
coopérative ne sont pas tenus de nommer un ou plusieurs commissai-
res, quelle que soit leur taille. Lorsqu’ils n’ont pas nommé de
commissaire, les articles 3:100 et 3:101 du même Code sont applicables.
Le dépôt des comptes annuels prescrit par l’article 106, § 1er n’est pas
requis isolément des établissements affiliés. Les associés des établisse-
ments affiliés et tous intéressés ont, en tout cas, le droit de prendre, sans
déplacement, connaissance des derniers comptes annuels de ces
établissements;″;

2° dans le 13°, les mots ″par dérogation à l’article 66, alinéa 2, du
Code des sociétés, les établissements affiliés qui ont la forme de société
coopérative à responsabilité limitée″ sont remplacés par les mots ″par
dérogation à l’article 2:5, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des
associations, les établissements affiliés qui ont la forme de société
coopérative″.

Art. 166. Dans l’article 295/1 de la même loi, inséré par la loi
du 2 mai 2019, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

″§ 1er. Les mesures de résolution et les décisions de disposition de
l’autorité de résolution prennent effet de plein droit et s’imposent à
l’établissement de crédit soumis à la résolution ainsi qu’aux créanciers
et actionnaires affectés à la date fixée par l’autorité de résolution, et sont
opposables aux tiers aux conditions prévues à l’article 2:18 du Code des
sociétés et des associations.

Ces mesures et décisions prennent effet nonobstant toute disposition
contraire, en particulier, mais pas exclusivement, du Code des sociétés
et des associations.

Ces effets portent également sur les accessoires des créances cédées et
les sûretés réelles ou personnelles les garantissant.″.

Art. 167. Dans l’article 312, § 5, alinéa 1er, de la même loi, inséré par
la loi du 25 octobre 2016 et modifié par les lois des 21 novembre 2017 et
30 juillet 2018, les mots ″auxquels elle souhaite recourir″ sont remplacés
par les mots ″auxquels il souhaite recourir″.

Art. 168. Dans l’article 333, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi, les mots
″de société commerciale″ sont remplacés par les mots ″de société″.

Art. 169. L’article 368 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 368. Avant de faire une proposition de dissolution au sens de
l’article 2:71 du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne
un établissement de crédit visé au Livre II, l’organe légal d’administra-
tion de l’établissement de crédit consulte l’autorité de contrôle.

Il ne peut être statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue
par le Code des sociétés et des associations à l’égard d’un établissement
de crédit que sur avis conforme de l’autorité de contrôle. La demande
d’avis suit la procédure prévue à l’article 378.

La dissolution d’un établissement de crédit et la liquidation au sens
du Code des sociétés et des associations qui s’ensuit ne font pas
obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à
l’article 236, § 1er, sans que la fixation préalable d’un délai ne soit
nécessaire.″.
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Art. 170. In artikel 499 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
25 oktober 2016, wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende:

″§ 2/1. In afwijking van artikel 6:4 en van de bepalingen van Boek 6,
Titel 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet
iedere beursvennootschap die is opgericht als coöperatieve vennoot-
schap over een kapitaal beschikken waarvan het vast gedeelte niet lager
mag zijn dan, afhankelijk van het geval, het in paragraaf 1 of 2 bedoelde
bedrag.″.

Art. 171. In artikel 503 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 28 april 2020, worden de woorden ″24bis,″ vervangen door
″59/1,″.

Art. 172. In artikel 504 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
25 oktober 2016, worden de woorden ″artikel 526ter van het Wetboek
van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 3, 83°″.

Art. 173. Artikel 506 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
25 oktober 2016, wordt vervangen als volgt:

″Art. 506. De artikelen 28, 30 en 504 doen geen afbreuk aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
over het auditcomité en het remuneratiecomité in genoteerde vennoot-
schappen in de zin van artikel 1:11 van dit Wetboek.″.

Art. 174. In artikel 517 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
25 oktober 2016, worden de woorden ″Artikel 53 is van toepassing″
vervangen door de woorden ″De artikelen 53 en 53/1 zijn van
toepassing″.

Art. 175. In artikel 524 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
25 oktober 2016, worden de woorden ″De artikelen 60 en 61″ vervangen
door de woorden ″De artikelen 59/1, 60, 61 en 62/1″.

Art. 176. In artikel 12 van Bijlage II bij dezelfde wet, gewijzigd bij de
wet van 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aange-
bracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″Wetboek van Vennootschap-
pen″ vervangen door de woorden ″Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen″;

2° in het tweede lid worden de woorden ″artikel 554, vijfde lid van
het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikel 7:92, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen″.

Art. 177. In artikel 12, § 1, van Bijlage III bij dezelfde wet worden de
woorden ″de rechten die vastgesteld zijn in de artikelen 568 tot 580 van
het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″de
rechten die vastgesteld zijn in de artikelen 7:162 tot 7:176 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 178. In artikel 14, § 1 van Bijlage III bij dezelfde wet worden de
woorden ″De artikelen 568 tot 580 van het Wetboek van Vennootschap-
pen″ vervangen door de woorden ″De artikelen 7:162 tot 7:176 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

HOOFDSTUK 11. — Wijzigingen van de wet van 13 maart 2016 op het
statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekerings-
ondernemingen

Art. 179. In artikel 15 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut
van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemin-
gen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 39° worden de woorden ″artikel 6 van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 1:15, 1°, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
met dien verstande dat dit begrip ook de in het genoemde artikel 1:15,
1°, bedoelde situaties met verenigingen omvat wanneer de juridische
aard van de vereniging dit toelaat″;

b) in de bepaling onder 40° worden de woorden ″artikel 6 van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 1:15, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
met dien verstande dat dit begrip ook de in het genoemde artikel 1:15,
2° bedoelde situaties met verenigingen omvat wanneer de juridische
aard van de vereniging dit toelaat″;

c) in de bepaling onder 42° worden de woorden ″artikel 5 van het
Wetboek van Vennootschappen ″vervangen door de woorden ″arti-
kel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
dien verstande dat dit begrip ook de in het genoemde artikel 1:14
bedoelde situaties met verenigingen omvat wanneer de juridische aard
van de vereniging dit toelaat,″;

Art. 170. Dans l’article 499 de la même loi, inséré par la loi du
25 octobre 2016, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

″§ 2/1. Par dérogation à l’article 6:4 et aux dispositions du Livre 6,
Titre 6 du Code des sociétés et des associations, les sociétés de bourse
constituées sous la forme d’une société coopérative doivent être dotées
d’un capital dont la part fixe ne peut pas être inférieure, selon les cas,
au montant visé aux paragraphe 1er ou 2.″.

Art. 171. Dans l’article 503 de la même loi, modifié en dernier par la
loi du 28 avril 2020, les mots ″24bis,″ sont remplacés par les mots
″59/1,″.

Art. 172. Dans l’article 504 de la même loi, inséré par la loi du
25 octobre 2016, les mots ″l’article 526ter du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″l’article 3, 83°″.

Art. 173. L’article 506 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre
2016, est remplacé par ce qui suit :

″Art. 506. Les articles 28, 30 et 504 sont sans préjudice des disposi-
tions du Code des sociétés et des associations relatives au comité
d’audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens
de l’article 1:11 de ce Code.″.

Art. 174. Dans l’article 517 de la même loi, inséré par la loi du
25 octobre 2016, les mots ″L’article 53 est applicable″ sont remplacés par
les mots ″Les articles 53 et 53/1 sont applicables″.

Art. 175. Dans l’article 524 de la même loi, inséré par la loi du
25 octobre 2016, les mots ″Les articles 60 et 61″ sont remplacés par les
mots ″Les articles 59/1, 60, 61 et 62/1″.

Art. 176. À l’article 12 de l’Annexe II de la même loi, modifié par la
loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″Code des sociétés″ sont remplacés par
les mots ″Code des sociétés et des associations″;

2° dans l’alinéa 2, les mots ″l’article 554, alinéa 5, du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″l’article 7:92, alinéa 2, du Code
des sociétés et des associations″.

Art. 177. Dans l’article 12, § 1er, de l’Annexe III de la même loi, les
mots ″des droits prévus aux articles 568 à 580 du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″des droits prévus aux articles 7:162 à 7:176
du Code des sociétés et des associations″.

Art. 178. Dans l’article 14, § 1er, de l’Annexe III de la même loi, les
mots ″Les articles 568 à 580 du Code des sociétés″ sont remplacés par
les mots ″Les articles 7:162 à 7:176 du Code des sociétés et des
associations″.

CHAPITRE 11. — Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative
au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance

Art. 179. Dans l’article 15 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut
et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, modifié
en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont
apportées :

a) au 39°, les mots ″article 6 du Code des sociétés″ sont remplacés par
les mots ″article 1:15, 1°, du Code des sociétés et des associations, étant
entendu que cette notion inclut également les situations visées audit
article 1:15, 1°, avec des associations lorsque la nature juridique de
l’association le permet″;

b) au 40°, les mots ″article 6 du Code des sociétés″ sont remplacés par
les mots ″article 1:15, 2° du Code des sociétés et des associations, étant
entendu que cette notion inclut également les situations visées audit
article 1:15, 2° avec des associations lorsque la nature juridique de
l’association le permet″;

c) au 42°, les mots ″article 5 du Code des sociétés″ sont remplacés par
les mots ″article 1:14 du Code des sociétés et des associations, étant
entendu que cette notion inclut également les situations visées audit
article 1:14 avec des associations lorsque la nature juridique de
l’association le permet,″;
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d) in de bepaling onder 71° worden de woorden ″collectieve
liquidatieprocedures als bedoeld in Boek IV, Titel IX, van het Wetboek
van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″collectieve liqui-
datieprocedures als bedoeld in Boek 2, Titel 8 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen″;

e) er wordt een bepaling onder 94° ingevoegd, luidende:

″94° ″onafhankelijk bestuurder of onafhankelijk lid van het wettelijk
bestuursorgaan″: personen die voldoen aan de criteria die zijn vastge-
steld door EIOPA en aan de volgende criteria:

a) gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan hun
benoeming, noch in de verzekerings- of herverzekeringsonderneming,
noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals
bepaald in artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan,
een functie van lid van de directieraad of van het directiecomité of van
persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend;

b) niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend
lid in het bestuursorgaan hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak
langer mag zijn dan twaalf jaar;

c) gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan hun
benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend
personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de verzekerings- of
herverzekeringsonderneming of van een daarmee verbonden vennoot-
schap of persoon zoals bepaald in artikel 1:20 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;

d) geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrech-
telijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de verzekerings- of
herverzekeringsonderneming of van een daarmee verbonden vennoot-
schap of persoon zoals bepaald in artikel 1:20 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, buiten de tantièmes en de vergoe-
ding die zij eventueel ontvangen of hebben ontvangen als niet-
uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthou-
dend orgaan;

e) i) geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer
vertegenwoordigen van het kapitaal, van het eigen vermogen of van
een soort aandelen of van de stemrechten van de verzekerings- of
herverzekeringsonderneming;

ii) indien zij maatschappelijke rechten bezitten die een quotum van
minder dan 10 % vertegenwoordigen:

- mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappe-
lijke rechten die in dezelfde verzekerings- of herverzekeringsonderne-
ming worden aangehouden door vennootschappen waarover de onaf-
hankelijke bestuurder controle heeft, geen tiende bereiken van het
kapitaal, van het eigen vermogen, van de stemrechten of van een soort
aandelen van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming; of

- mogen de daden van beschikking over die aandelen of de
uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen zijn
aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die het onafhan-
kelijk lid van het wettelijk bestuursorgaan heeft aangegaan;

- in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de
voorwaarden valt van dit punt;

f) geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar
hebben gehad met de verzekerings- of herverzekeringsonderneming of
met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in
artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen of Verenigingen,
noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het
bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel in de zin van
artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een
dergelijke relatie onderhoudt;

g) in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest
van de huidige of vorige commissaris van de verzekerings- of
herverzekeringsonderneming of van een daarmee verbonden vennoot-
schap of persoon in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;

h) geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere
vennootschap waarin een uitvoerend lid van het bestuursorgaan van de
verzekerings- of herverzekeringsonderneming zitting heeft in de
hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van
het toezichthoudend orgaan, en geen andere belangrijke banden
hebben met de uitvoerende leden van het bestuursorgaan van de
verzekerings- of herverzekeringsonderneming uit hoofde van functies
bij andere vennootschappen of organen;

i) geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of
aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de verzekerings- of
herverzekeringsonderneming of in een daarmee verbonden vennoot-
schap of persoon zoals bepaald in artikel 1:20 van het Wetboek van

d) au 71°, les mots ″procédures collectives de liquidation visées au
Livre IV, Titre IX, du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″procédures collectives de liquidation visées au Livre 2, Titre 8 du Code
des sociétés et des associations″;

e) il est ajouté un 94° rédigé comme suit :

″94° ″administrateur indépendant ou membre indépendant de l’organe
légal d’administration″ : les personnes qui répondent aux critères
définis par l’EIOPA et aux critères suivants :

a) durant une période de cinq années précédant leur nomination, ne
pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l’organe d’admi-
nistration, ou une fonction de membre du conseil de direction ou du
comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de
l’entreprise d’assurance ou de réassurance, ni auprès d’une société ou
personne liée à celle-ci au sens de l’article 1:20 du Code des sociétés et
des associations;

b) ne pas avoir siégé au sein de l’organe d’administration en tant que
membre non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans
que cette période ne puisse excéder douze ans;

c) durant une période de trois années précédant leur nomination, ne
pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l’article 19, 2°,
de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie,
l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’une société ou
personne liée à celle-ci au sens de l’article 1:20 du Code des sociétés et
des associations;

d) ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre
avantage significatif de nature patrimoniale de l’entreprise d’assurance
ou de réassurance ou d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de
l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en dehors des
tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non
exécutif de l’organe d’administration ou membre de l’organe de
surveillance;

e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du
capital, des capitaux propres ou d’une classe d’actions ou des droits de
vote de l’entreprise d’assurance ou de réassurance;

ii) s’ils détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité
inférieure à 10 % :

- par l’addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même
entreprise d’assurance ou de réassurance par des sociétés dont
l’administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne
peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des
droits de vote ou d’une classe d’actions de l’entreprise d’assurance ou
de réassurance; ou

- les actes de disposition relatifs à ces actions ou l’exercice des droits
y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations convention-
nelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépen-
dant de l’organe légal d’administration a souscrit;

- ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans
les conditions du présent point;

f) ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice
social, une relation d’affaires significative avec l’entreprise d’assurance
ou de réassurance ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de
l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni directement ni
en qualité d’associé, d’actionnaire, de membre de l’organe d’adminis-
tration ou de membre du personnel de direction, au sens de l’article 19,
2° de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie,
d’une société ou personne entretenant une telle relation;

g) ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou
salarié du commissaire, actuel ou précédent, de l’entreprise d’assurance
ou de réassurance ou d’une société ou personne liée à celle-ci au sens de
l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations;

h) ne pas être membre exécutif de l’organe d’administration d’une
autre société dans laquelle un membre exécutif de l’organe d’adminis-
tration de l’entreprise d’assurance ou de réassurance siège en tant que
membre non exécutif de l’organe de d’administration ou membre de
l’organe de surveillance, ni entretenir d’autres liens importants avec les
membres exécutifs de l’organe d’administration de l’entreprise d’assu-
rance ou de réassurance du fait de fonctions occupées dans d’autres
sociétés ou organes;

i) n’avoir, ni au sein de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, ni
au sein d’une société ou d’une personne liée à celle-ci au sens de
l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni conjoint ni
cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu’au deuxième degré exerçant
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Vennootschappen en Verenigingen, een mandaat van lid van het
bestuursorgaan, lid van de directieraad, lid van het directiecomité,
persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend
personeel, in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven, uitoefenen, of die zich in
een van de andere in de punten a) tot h) beschreven gevallen bevinden.

Het benoemingsbesluit maakt melding van de motieven op grond
waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toege-
kend. De Koning, alsook de statuten, kunnen in bijkomende of
strengere criteria voorzien.

Mits hiervoor een terdege onderbouwde rechtvaardiging wordt
verstrekt en onder voorbehoud van een andersluidende beoordeling
door de Bank, die de gegrondheid van deze rechtvaardiging verifieert,
kan een verzekerings- of herverzekeringsonderneming van de voor-
noemde criteria afwijken.″.

Art. 180. Artikel 33 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 33. Iedere verzekerings- of herverzekeringsonderneming moet
worden opgericht in de vorm van een onderlinge verzekeringsvereni-
ging of een van de volgende vennootschapsvormen: coöperatieve
vennootschap, naamloze vennootschap, Europese vennootschap of
Europese coöperatieve vennootschap, en dit met inachtneming van de
specifieke vereisten die neergelegd zijn in deze wet of in de Europese
regelgeving.

Verzekeringsondernemingen die overeenkomstig artikel 34, § 2, een
niet-levensverzekeringsactiviteit uitoefenen mogen ook worden opge-
richt in de vorm van een verzekeringsmaatschappij van onderlinge
bijstand.

In afwijking van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gelden voor de in het tweede lid bedoelde verzekerings- of herverze-
keringsondernemingen en deze die de vorm van een onderlinge
verzekeringsvereniging hebben, niettemin de verplichtingen die krach-
tens de artikelen 2:7, 2:8, §§ 1 en 3, 2:12, § 2, 2:13, 2:14, 2:18, 2:33, 2:45,
2:46, 2:47, 2:102, 3:10, 3:12, 3:13 en 3:14 van het genoemde Wetboek op
vennootschappen rusten.″.

Art. 181. In artikel 44 van dezelfde wet wordt het eerste lid
vervangen als volgt:

″Het wettelijk bestuursorgaan is een collegiaal orgaan. In dit verband
kan de verzekerings- of herverzekeringsonderneming artikel 7:101, § 1,
tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet
toepassen. Het wettelijk bestuursorgaan draagt de algemene verant-
woordelijkheid voor de verzekerings- of herverzekeringsonderne-
ming.″.

Art. 182. In artikel 45 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
23 maart 2019 en 28 april 2020, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:

″§ 1. Iedere verzekerings- of herverzekeringsonderneming die als
naamloze vennootschap is opgericht, beschikt over een collegiaal
orgaan, ″directiecomité″ genaamd, waaraan alle bevoegdheden van de
directieraad als bedoeld in artikel 7:110 van het Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen worden overgedragen, zonder afbreuk te
doen aan het bepaalde in deze wet, en dat is samengesteld uit minstens
drie leden, waarvan er twee ook lid zijn van de raad van bestuur. De
aldus overgedragen bevoegdheden mogen niet gelijktijdig door de raad
van bestuur worden uitgeoefend.

Onverminderd de bepalingen van deze wet of de rechtstreeks
toepasselijke normen van het Europees recht, dient het juridisch statuut
van de leden van het directiecomité te voldoen aan de vereisten die
voor de leden van de in artikel 7:107 van het Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen bedoelde directieraad zijn vastgesteld,
inzonderheid het tweede lid van dat artikel 7:107.″;

2° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt:

″§ 4. Het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 7:121, tweede lid van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan niet worden
opgedragen aan een niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur.″.

Art. 183. Artikel 45bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet
van 23 maart 2019, wordt artikel 80/1.

Art. 184. In artikel 46 van dezelfde wet, gewijzigd door de wet
van 2 mei 2019, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt:

″§ 1. De statuten van de verzekerings- of herverzekeringsonderne-
mingen die anders dan als naamloze vennootschap zijn opgericht,
voorzien in de oprichting, binnen het wettelijk bestuursorgaan, van een
collegiaal orgaan dat samengesteld is uit minstens drie leden, waarvan
er twee ook lid zijn van het wettelijk bestuursorgaan, ″directiecomité″

un mandat de membre de l’organe d’administration, de membre conseil
de direction, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion
journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de
l’article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de
l’économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points a)
à h).

La décision de nomination fait mention des motifs sur la base
desquels est octroyée la qualité d’administrateur indépendant. Le Roi,
de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou
plus sévères.

Moyennant justification dûment motivée et sous réserve d’une
appréciation contraire de la Banque, qui vérifie le bien-fondé de cette
justification, une entreprise d’assurance ou de réassurance peut déroger
aux critères précités.″.

Art. 180. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 33. Les entreprises d’assurance ou de réassurance doivent être
constituées sous la forme la forme d’une association d’assurance
mutuelle ou la forme d’une société parmi les formes sociétaires
suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société
européenne et la société coopérative européenne; et ce moyennant le
respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou par la
réglementation européenne.

En outre, les entreprises d’assurance qui exercent une activité
d’assurance non-vie conformément à l’article 34, § 2, peuvent être
constituées sous la forme d’une société mutualiste d’assurance.

Par dérogation au Code des sociétés et des associations, les entrepri-
ses d’assurance ou de réassurance visées à l’alinéa 2 et celles ayant la
forme d’une association d’assurance mutuelle sont néanmoins soumi-
ses aux obligations qui incombent aux sociétés en vertu des articles 2:7,
2:8, §§ 1er et 3, 2:12, § 2, 2:13, 2:14, 2:18, 2:33, 2:45, 2:46, 2:47, 2:102, 3:10,
3:12, 3:13 et 3:14 dudit Code.″.

Art. 181. Dans l’article 44 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé
par ce qui suit :

″L’organe légal d’administration est un organe collégial. À cet égard,
l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne peut pas faire application
de l’article 7:101, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.
L’organe légal d’administration assume la responsabilité globale de
l’entreprise d’assurance ou de réassurance.″.

Art. 182. À l’article 45 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars
2019 et 28 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

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

″§ 1er. Les entreprises d’assurance ou de réassurance constituées sous
la forme de société anonyme mettent en place un organe collégial,
dénommé ″comité de direction″, auquel sont transférés l’ensemble des
pouvoirs du conseil de direction visés à l’article 7:110 du Code des
sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la
présente loi, et qui est composé d’au moins trois membres dont deux
sont également membres du conseil d’administration. Les compétences
ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil
d’administration.

Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les
normes de droit européen directement applicables, le statut juridique
des membres du comité de direction répond aux exigences prévues
pour les membres du conseil de direction visé à l’article 7:107 du Code
des sociétés et des associations, en particulier l’alinéa 2 dudit arti-
cle 7:107.″;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

″§ 4. La gestion journalière visée à l’article 7:121, alinéa 2 du Code des
sociétés et des associations ne peut pas être confiée à un membre non
exécutif du conseil d’administration.″.

Art. 183. L’article 45bis de la même loi, inséré par la loi
du 23 mars 2019, devient l’article 80/1.

Art. 184. Dans l’article 46 de la même loi, modifié par la loi
du 2 mai 2019, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition
suivante :

″§ 1er. Les statuts des entreprises d’assurance ou de réassurance
constituées sous une autre forme que celle de société anonyme
prévoient la constitution, au sein de l’organe légal d’administration,
d’un organe collégial composé d’au moins trois membres dont deux
sont également membres de l’organe légal d’administration, dénommé
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genaamd, waaraan alle bestuurs- en beheersbevoegdheden van het
wettelijk bestuursorgaan worden overgedragen, met uitsluiting van de
vaststelling van het algemeen beleid en van de handelingen die bij het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of bij deze wet zijn
voorbehouden aan het wettelijk bestuursorgaan. De aldus overgedra-
gen bevoegdheden mogen niet gelijktijdig door het wettelijk bestuurs-
orgaan worden uitgeoefend.

Onverminderd de bepalingen van deze wet of de rechtstreeks
toepasselijke normen van het Europees recht, dient het juridisch statuut
van de leden van het directiecomité te voldoen aan de vereisten die
voor de leden van de in artikel 7:107 van het Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen bedoelde directieraad zijn vastgesteld,
inzonderheid het tweede lid van dat artikel 7:107.″.

Art. 185. Artikel 48 van dezelfde wet, gewijzigd door de wet
van 7 december 2016, wordt vervangen als volgt:

″Art. 48. Onverminderd de taken van het wettelijk bestuursorgaan
richt iedere verzekerings- of herverzekeringsonderneming binnen dit
orgaan de volgende comités op:

1° een auditcomité;

2° een remuneratiecomité;

3° een risicocomité,

die uitsluitend zijn samengesteld uit leden van het wettelijk bestuurs-
orgaan die er geen uitvoerend lid van zijn en waarvan minstens één lid
onafhankelijk is in de zin van artikel 15, 94°.

De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van
het comité.″.

Art. 186. In artikel 49 van dezelfde wet, gewijzigd door de wet
van 7 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen als volgt:

″Het auditcomité heeft minstens de in artikel 7:99, § 4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgenomen taken.″;

2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:

″§ 3. De erkend commissaris is belast met de in artikel 7:99, § 7 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgenomen taken.″.

Art. 187. Artikel 53 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 53. De bepalingen van deze Onderafdeling doen geen afbreuk
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Vereni-
gingen over het auditcomité en het remuneratiecomité in genoteerde
vennootschappen in de zin van artikel 1:11 van dat Wetboek.″.

Art. 188. In artikel 54 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, tweede lid worden de woorden ″die risico’s kunnen
opleveren″ ingevoegd tussen de woorden ″operationele functies″ en de
woorden ″van de onderneming″;

2° in paragraaf 1 wordt het derde lid opgeheven;

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

″§ 1/1. De personen die verantwoordelijk zijn voor de in paragraaf 1,
eerste lid bedoelde functies rapporteren rechtstreeks en regelmatig en
doen aanbevelingen aan het wettelijk bestuursorgaan over de uitvoe-
ring van hun taak, waarbij zij het directiecomité inlichten; zij doen dit
minstens eenmaal per jaar.

De in het eerste lid bedoelde communicatie verloopt in voorkomend
geval via het auditcomité voor de interne auditfunctie, en via het
risicocomité voor de risicobeheerfunctie, de compliancefunctie en de
actuariële functie.

De personen die belast zijn met de risicobeheerfunctie, de complian-
cefunctie en de actuariële functie wonen ook de vergaderingen van het
risicocomité bij, zonder deel te nemen aan de besluitvorming, voor
zaken die betrekking hebben op de risicostrategie van de onderneming.
Hetzelfde geldt voor de interneauditfunctie, voor wat betreft de
vergaderingen van het auditcomité.″.

Art. 189. In artikel 55, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd door de wet
van 5 december 2017, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 190. In artikel 56 van dezelfde wet wordt paragraaf 3 opgehe-
ven.

Art. 191. In artikel 57, eerste lid, van dezelfde wet worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden ″in de artikelen 54, § 1, derde lid en 55, § 2″ worden
vervangen door de woorden ″in artikel 54, § 1/1″;

″comité de direction″, auquel sont transférés l’ensemble des pouvoirs
de gestion et d’administration de l’organe légal d’administration à
l’exclusion de la détermination de la politique générale, des actes
réservés à l’organe légal d’administration par le Code des sociétés et
des associations ou par la présente loi. Les compétences ainsi transfé-
rées ne peuvent être exercées concurremment par l’organe légal
d’administration.

Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les
normes de droit européen directement applicables, le statut juridique
des membres du comité de direction répond aux exigences prévues
pour les membres du conseil de direction visé à l’article 7:107 du Code
des sociétés et des associations, en particulier l’alinéa 2 dudit arti-
cle 7:107.″.

Art. 185. L’article 48 de la même loi, modifié par la loi du 7 décem-
bre 2016, est remplacé par ce qui suit :

″Art. 48. Sans préjudice des missions de l’organe légal d’administra-
tion, les entreprises d’assurance ou de réassurance constituent, au sein
de cet organe, les comités suivants :

1° un comité d’audit;

2° un comité de rémunération;

3° un comité des risques,

exclusivement composés de membres de l’organe légal d’administra-
tion qui n’en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre
est indépendant au sens de l’article 15, 94°

Le président du comité d’audit est désigné par les membres du
comité.″.

Art. 186. À l’article 49 de la même loi, modifié par la loi du 7 décem-
bre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

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

″Le comité d’audit est au moins chargé des missions reprises sous
l’article 7:99, § 4 du Code des sociétés et des associations.″;

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

″§ 3. Le commissaire agréé est chargé des missions reprises sous
l’article 7:99, § 7 du Code des sociétés et des associations.″.

Art. 187. L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 53. Les dispositions de la présente Sous-section sont sans
préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations
relatives au comité d’audit et au comité de rémunération au sein de
sociétés cotées au sens de l’article 1:11 de ce Code.″.

Art. 188. À l’article 54 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ″génératrices de risques″
sont insérés entre les mots ″fonctions opérationnelles″ et les mots ″de
l’entreprise″;

2° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 3 est abrogé;

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

″§ 1er/1. Les personnes responsables des fonctions visées au para-
graphe 1er, alinéa 1er font directement et régulièrement rapport et
émettent les recommandations à l’organe légal d’administration et ce,
au moins une fois par an, sur l’exécution de leur mission, avec
information du comité de direction.

La communication visée à l’alinéa 1er s’effectue le cas échéant, via le
comité d’audit en ce qui concerne fonction d’audit interne, via le comité
des risques en ce qui concerne les fonctions de gestion des risques, de
conformité (compliance) et actuarielle.

Les personnes en charge des fonctions de gestion des risques, de
conformité (compliance) et actuarielle assistent par ailleurs, sans
participation aux prises de décisions, aux réunions du comité des
risques pour les points inhérents à la stratégie en matière de risque de
l’entreprise. Il en est de même en ce qui concerne la fonction d’audit
interne s’agissant des réunions du comité d’audit.″.

Art. 189. Dans l’article 55, § 2, de la même loi, modifié par la loi du
5 décembre 2017, l’alinéa 1er est abrogé.

Art. 190. Dans l’article 56 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 191. À l’article 57, alinéa 1er, de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

1° les mots ″aux articles 54, § 1er, alinéa 3 et 55, § 2″ sont remplacés
par les mots ″à l’article 54, § 1er/1″;
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2° de woorden ″, de actuariële functie″ worden ingevoegd tussen de
woorden ″risicobeheerfunctie″ en de woorden ″en de compliancefunc-
tie″.

Art. 192. In artikel 69 van dezelfde wet, gewijzigd door de wet van
15 april 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″de in artikel 516, §§ 1 en 4
van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde maatregelen″ vervan-
gen door de woorden ″de in artikel 7:84, § 1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde maatregelen″;

2° het derde lid wordt vervangen als volgt:

″Artikel 7:84, § 3, van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is van toepassing.″.

Art. 193. In artikel 71, derde lid, van dezelfde wet wordt de zin ″Zij
delen de Bank evenzo mee voor hoeveel aandelen en voor hoeveel
hieraan verbonden stemrechten zij een kennisgeving van verwerving of
vervreemding hebben ontvangen overeenkomstig artikel 515 van het
Wetboek van Vennootschappen, ingeval een dergelijke kennisgeving
aan de Bank niet statutair is voorgeschreven.″ opgeheven.

Art. 194. In dezelfde wet wordt een artikel 71/1 ingevoegd, lui-
dende:

″Art. 71/1. De in de artikelen 64, 68, 70 en 71 bedoelde kennisge-
vingsverplichtingen gelden ook ingeval het percentage van de gehou-
den stemrechten of aandelen in het kapitaal de in die bepalingen
bedoelde drempels zou bereiken of overschrijden of, in voorkomend
geval, zou worden verlaagd tot onder voornoemde drempels als gevolg
van een situatie die een wijziging van het niveau van een deelneming
inhoudt die niet voortvloeit uit een verwerving of overdracht, met
name het bestaan van meervoudige stemrechten of een verwerving van
eigen aandelen door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming.

Ingeval een in artikel 64 bedoelde drempel wordt bereikt of
overschreden als gevolg van de toepassing van het eerste lid, is de in de
artikelen 65 tot en met 67 bedoelde beoordeling van toepassing, met
dien verstande dat de in die bepalingen bedoelde verwerving in dat
geval moet worden opgevat als een wijziging van het niveau van
deelneming.″.

Art. 195. In dezelfde wet wordt een artikel 75/1 ingevoegd, lui-
dende:

″Art. 75/1. In afwijking van artikel 6:120 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen mogen de aandeelhouders van een
als coöperatieve vennootschap opgerichte verzekerings- of herverzeke-
ringsonderneming niet uit de vennootschap treden ten laste van haar
vermogen indien deze uittreding leidt tot niet-naleving van de
artikelen 74 of 75.

Onverminderd het eerste lid is voor elke terugbetaling waarvan het
gecumuleerde bedrag over een periode van zes maanden meer
bedraagt dan 2 % van het nettoactief in de zin van artikel 6:115, derde
lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
voorafgaande toestemming van de Bank vereist. De Bank kan zich
verzetten tegen een dergelijke terugbetaling indien deze de financiële
positie van de onderneming kan aantasten.″.

Art. 196. In artikel 79, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wet van 7 december 2016, worden de woorden ″van het in artikel 325,
in de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van Vennootschappen″
vervangen door de woorden ″van het in de artikelen 3:74 en 3:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 197. In artikel 82 van dezelfde wet, waarvan de bestaande tekst
paragraaf 2 zal vormen, wordt een paragraaf 1 ingevoegd, luidende:

″§ 1. De personen die verantwoordelijk zijn voor de in artikel 54
bedoelde onafhankelijke controlefuncties besteden de nodige tijd aan
de uitoefening van hun functies in de onderneming.

De in artikel 83, § 3, bedoelde interne regels moeten ervoor zorgen
dat een externe functie die door een in het eerste lid bedoelde persoon
wordt uitgeoefend, geen afbreuk kan doen aan de beschikbaarheid die
vereist is voor de uitoefening van zijn onafhankelijke controlefunctie en
moeten voorkomen dat er belangenconflicten ontstaan met de uitoefe-
ning van die functie.″.

Art. 198. In artikel 83, § 2, van dezelfde wet worden de woorden
″van een handelsvennootschap of een vennootschap met handelsvorm″
vervangen door de woorden ″van een vennootschap″.

2° le mot ″, actuarielle″ est inséré entre les mots ″gestion des risques″
et les mots ″et de vérification de la conformité (compliance)″.

Art. 192. À l’article 69 de la même loi, modifié par la loi du 15 avril
2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″visées à l’article 516, §§ 1er et 4 du Code
des sociétés″ sont remplacés par les mots ″visées à l’article 7:84, § 1er du
Code des sociétés et des associations″;

2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

″L’article 7:84, § 3, du Code des sociétés et des associations est
d’application.″.

Art. 193. Dans l’article 71, alinéa 3, de la même loi, la phrase ″Elles
communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts
ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l’acquisition ou
l’aliénation leur est déclarée conformément à l’article 515 du Code des
sociétés dans le cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à
la Banque.″ est abrogée.

Art. 194. Dans la même loi, il est inséré un article 71/1 rédigé
comme suit :

″Art. 71/1. Les obligations de notification visées aux article 64, 68, 70
et 71 sont également applicables dans les cas où la proportion de droits
de vote ou de parts de capital détenue atteint, dépasse ou, le cas
échéant, est réduite en-deçà des seuils visés à ces dispositions à la suite
d’une situation impliquant une modification du niveau d’une partici-
pation qui n’est pas la conséquence d’une acquisition ou d’une cession,
notamment de l’existence de droits de vote multiples ou encore d’une
acquisition d’actions propres par l’entreprise d’assurance ou de réas-
surance.

Dans le cas où un seuil visé à l’article 64 est atteint ou dépassé à la
suite de l’application de l’alinéa 1er, l’évaluation prévue aux articles 65
à 67 est applicable étant entendu que l’acquisition prévue auxdites
dispositions vise alors la modification du niveau de participation.″.

Art. 195. Dans la même loi, il est inséré un article 75/1 rédigé
comme suit :

″Art. 75/1. Par dérogation à l’article 6:120 du Code des sociétés et des
associations, les actionnaires d’une entreprise d’assurance ou de
réassurance constituée sous la forme d’une société coopérative ne
peuvent pas démissionner de la société à charge de son patrimoine si
les conséquences de la démission conduisent au non-respect des
articles 74 ou 75.

Sans préjudice de l’alinéa 1er, tous remboursements, dont les montant
cumulés au cours d’une période de six mois excèdent 2 % de l’actif net
au sens de l’article 6:115, alinéa 3 du Code des sociétés et des
associations, requièrent l’accord préalable de la Banque. La Banque
peut s’opposer auxdits remboursement lorsqu’ils sont de nature à
porter atteinte à la situation financière de l’entreprise.″.

Art. 196. Dans l’article 79, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la
loi du 7 décembre 2016, les mots ″du rapport d’audit visé à l’article 325,
aux articles 144 et 148 du Code des sociétés″ sont remplacés par les
mots ″du rapport visé aux articles 3:74 et 3:80 du Code des sociétés et
des associations″.

Art. 197. Dans l’article 82 de la même loi dont le texte actuel formera
le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit :

″§ 1er. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle
indépendantes visées à l’article 54 consacrent le temps nécessaire à
l’exercice de leurs fonctions au sein de l’entreprise.

Les règles internes visées à l’article 83, § 3, doivent veiller à ce qu’une
fonction extérieure exercée par une personne visée à l’alinéa 1er ne
puisse porter atteinte à la disponibilité requise pour l’exercice de sa
fonction de contrôle indépendante et prévenir tout conflit d’intérêts
avec l’exercice de cette fonction.″.

Art. 198. Dans l’article 83, § 2, de la même loi, les mots ″au sein
d’une société commerciale ou à forme commerciale″ sont remplacés par
les mots ″au sein d’une société″.
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Art. 199. In dezelfde wet wordt een artikel 83/1 ingevoegd, lui-
dende:

″Art. 83/1. De leden van het wettelijk bestuursorgaan en de leden
van het directiecomité mogen geen functie als loontrekkende uitoefe-
nen in de verzekerings- of herverzekeringsonderneming of in een
vennootschap waarin de verzekerings- of herverzekeringsonderne-
ming een deelneming heeft.

De Bank kan per geval toestaan dat een verzekerings- of herverze-
keringsonderneming voor de leden van haar wettelijk bestuursorgaan
afwijkt van de in het eerste lid bedoelde verplichting wanneer zij
voornemens is in haar wettelijk bestuursorgaan personen te benoemen
die loontrekkende en werknemersvertegenwoordiger zijn in bijkanto-
ren die gevestigd zijn in een lidstaat waar de medezeggenschap van
werknemersvertegenwoordigers in het toezichthoudend orgaan wette-
lijk is verankerd of in entiteiten waarin de verzekerings- of herverze-
keringsonderneming een deelneming heeft, vanwege haar internatio-
nale dimensie of omdat zij deel uitmaakt van een groep waartoe
entiteiten behoren die onderworpen zijn aan een ander rechtsstelsel
waarin de medezeggenschap van werknemersvertegenwoordigers in
het toezichthoudend orgaan wettelijk verankerd is, indien deze afwij-
king naar het oordeel van de Bank geen afbreuk doet aan het passende
karakter van het governancesysteem van de verzekerings- of herverze-
keringsonderneming, en met name niet aan de adequaatheid van het
toezicht op de effectieve leiding. De Bank kan aan een op grond van dit
lid verleende afwijking voorwaarden verbinden om het passende
karakter van de governance van de onderneming te waarborgen.″.

Art. 200. In de artikelen 93, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019,
93/1, ingevoegd bij de wet van 2 mei 2019, 279, 325, 335, 393, gewijzigd
bij de wet van 5 december 2017, 431, 436, 468, 489, gewijzigd bij de wet
van 25 oktober 2016, 494 en 642, gewijzigd bij de wet van 5 april 2018,
van dezelfde wet worden de woorden ″Wetboek van Vennootschap-
pen″ telkens vervangen door de woorden ″Wetboek van Vennootschap-
pen en Verenigingen″.

Art. 201. In Boek II, Titel II, Hoofdstuk V, Afdeling IV van dezelfde
wet wordt een artikel 121/1 ingevoegd, luidende:

″Art. 121/1. § 1. Indien de Bank van plan is een vergunning te
verlenen aan een verzekerings- of herverzekeringsonderneming waar-
van het programma van werkzaamheden aangeeft dat een deel van
haar activiteiten zal worden verricht op basis van het vrij verrichten
van diensten of de vrijheid van vestiging in een andere lidstaat en
indien dat programma van werkzaamheden ook aangeeft dat deze
activiteiten wellicht relevant zijn voor de markt van de lidstaat van
ontvangst, brengt de Bank EIOPA en de toezichthoudende autoriteit
van de betrokken lidstaat van ontvangst daarvan op de hoogte.

§ 2. De Bank brengt naast de in paragraaf 1 bedoelde kennisgeving
tevens EIOPA en de toezichthoudende autoriteit van de betrokken
lidstaat van ontvangst op de hoogte wanneer zij verslechterende
financiële omstandigheden of andere opkomende risico’s vaststelt bij
een verzekerings- of herverzekeringsonderneming die activiteiten
verricht die gebaseerd zijn op het vrij verrichten van diensten of de
vrijheid van vestiging en die een aanzienlijk effect op het grondgebied
van de lidstaat van ontvangst kunnen hebben.

§ 3. De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde kennisgevingen zijn
voldoende gedetailleerd om een gedegen beoordeling mogelijk te
maken.

§ 4. De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde kennisgevingen doen geen
afbreuk aan de respectieve bevoegdheden van de Bank en de toezicht-
houdende autoriteiten van de lidstaten van ontvangst waarin deze wet
voorziet.″.

Art. 202. In Boek II, Titel II, Hoofdstuk V, Afdeling IV van dezelfde
wet wordt een artikel 121/2 ingevoegd, luidende:

″Art. 121/2. § 1. De Bank neemt deel aan elk door EIOPA opgezet
samenwerkingsplatform, op verzoek van EIOPA of van de Bank of van
één of meer andere toezichthoudende autoriteiten, wanneer een
verzekerings- of herverzekeringsonderneming activiteiten verricht of
voornemens is te verrichten die gebaseerd zijn op het vrij verrichten
van diensten of de vrijheid van vestiging en wanneer er redenen zijn
om te vrezen dat deze activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben
voor de verzekeringnemers.

De in het eerste lid bedoelde samenwerkingsplatformen hebben als
doel de uitwisseling van gegevens te verbeteren en de samenwerking
tussen de betrokken toezichthoudende autoriteiten te intensiveren,
indien:

1° die activiteiten relevant zijn voor de markt van de lidstaat van
ontvangst; of

2° de Bank overeenkomstig artikel 121/1, § 2, melding heeft gemaakt
van verslechterende financiële omstandigheden of andere opkomende
risico’s; of

Art. 199. Dans la même loi, il est inséré un article 83/1 rédigé
comme suit :

″Art. 83/1. Les membres de l’organe légal d’administration et les
membres du comité de direction ne peuvent pas exercer une fonction en
qualité de salarié au sein de l’entreprise d’assurance ou de réassurance
ou d’une société dans laquelle l’entreprise d’assurance ou de réassu-
rance détient une participation.

La Banque peut, au cas par cas, autoriser une entreprise d’assurance
ou de réassurance à déroger à l’obligation visée à l’alinéa 1er en ce
qu’elle concerne les membres de son organe légal d’administration,
lorsque cette entreprise entend procéder à la nomination au sein de son
organe légal d’administration de personnes ayant la qualité de salarié et
de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un
État membre au sein duquel la participation de représentants des
travailleurs au sein de l’organe de surveillance est légalement consacrée
ou d’entités dans laquelle l’entreprise d’assurance ou de réassurance
détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou
de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d’un autre
ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des
travailleurs au sein de l’organe de surveillance est légalement consacrée
si, à l’appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas
atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l’entre-
prise d’assurance ou de réassurance, en particulier l’adéquation de la
surveillance de la direction effective. La Banque peut assortir une
dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions
visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l’entreprise.″.

Art. 200. Dans les articles 93, modifié par la loi du 2 mai 2019, 93/1,
inséré par la loi du 2 mai 2019, 279, 325, 335, 393, modifié par la loi du
5 décembre 2017, 431, 436, 468, 489, modifié par la loi du 25 octobre
2016, 494, et 642, modifié par la loi du 5 avril 2018, de la même loi, les
mots ″Code des sociétés″ sont chaque fois remplacés par les mots ″Code
des sociétés et des associations″.

Art. 201. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section IV de la même
loi, il est inséré un article 121/1 rédigé comme suit :

″Art. 121/1. § 1er. Lorsque la Banque compte agréer une entreprise
d’assurance ou de réassurance dont le programme d’activité montre
qu’une partie de ses activités sera fondée sur la libre prestation de
services ou la liberté d’établissement dans un autre État membre et
lorsque ce programme d’activités montre également que les activités en
question sont susceptibles d’avoir un effet pertinent sur le marché de
l’État membre d’accueil, la Banque en informe l’EIOPA et l’autorité de
contrôle de l’État membre d’accueil concerné.

§ 2. Outre la notification prévue au paragraphe 1er, la Banque informe
également l’EIOPA et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil
concerné lorsqu’elle détecte une détérioration des conditions financiè-
res ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont menées
par une entreprise d’assurance ou de réassurance sur la base de la libre
prestation de services ou de la liberté d’établissement et qui sont
susceptibles d’avoir un effet important sur le territoire de l’État membre
d’accueil.

§ 3. Les notifications visées aux paragraphes 1er et 2 sont suffisam-
mentdétaillées pour permettre une évaluation correcte.

§ 4. Les notifications visées aux paragraphes 1er et 2 sont sans
préjudice des compétences respectives de la Banque et des autorités de
contrôle des États membres d’accueil prévues par la présente loi.″.

Art. 202. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section IV de la même
loi, il est inséré un article 121/2 rédigé comme suit :

″Art. 121/2. § 1er. La Banque participe à toute plateforme de
collaboration mise en place par l’EIOPA, de sa propre initiative ou la
demande de la Banque ou à la demande d’une ou plusieurs autres
autorités de contrôle, lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassu-
rance mène ou compte mener des activités en libre prestation de
services ou par le biais de la liberté d’établissement et lorsqu’on peut
craindre des effets négatifs de ces activités sur les preneurs d’assurance.

Les plateformes de collaboration visées à l’alinéa 1er ont pour objet
l’échange d’informations et l’amélioration de la collaboration entre les
autorités de contrôle concernées lorsque :

1° ces activités ont un effet pertinent sur le marché de l’État membre
d’accueil; ou

2° une notification a été adressée par la Banque en vertu de
l’article 121/1, § 2, faisant état d’une détérioration des conditions
financières ou d’autres risques émergents; ou
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3° de aangelegenheid werd voorgelegd aan EIOPA op grond van
artikel 556/1 of door een andere betrokken toezichthoudende autori-
teit.

§ 2. Paragraaf 1 doet geen afbreuk aan het recht van de betrokken
toezichthoudende autoriteiten om, indien zij het daarover onderling
eens zijn, een samenwerkingsplatform op te zetten.

§ 3. Het opzetten van een samenwerkingsplatform overeenkomstig
de paragrafen 1 en 2 doet geen afbreuk aan de respectieve bevoegdhe-
den van de Bank en de toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten
van ontvangst waarin deze wet voorziet.

§ 4. Onverminderd artikel 35 van Verordening (EU) nr. 1094/2010
verstrekt de Bank op verzoek van EIOPA tijdig alle informatie die nodig
is voor het goede functioneren van het samenwerkingsplatform.″.

Art. 203. In artikel 131, § 4, eerste lid, van dezelfde wet wordt het
getal ″100″ vervangen door het getal ″85″.

Art. 204. In artikel 167 van dezelfde wet wordt een paragraaf 3/1
ingevoegd, luidende:

″§ 3/1. De Bank stelt EIOPA overeenkomstig artikel 35, lid 1, van
Verordening 1094/2010 in kennis van de aanvragen voor gebruik of
wijziging van een intern model.

In het kader van de beslissing over deze aanvraag kan de Bank
verzoeken om de technische bijstand van EIOPA op grond van artikel 8,
lid 1, punt b), van Verordening 1094/2010.″.

Art. 205. Artikel 244 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 244. Onderlinge verzekeringsverenigingen zijn verzekeringson-
dernemingen die de vorm hebben van een vereniging die tot doel heeft
aan zijn leden verzekeringsprestaties te verstrekken waarvan de
voorwaarden (met betrekking tot de uitkeringen en/of de tarieven)
verschillen van die van de markt, en/of waarvan de leden betrokken
zijn bij het beheer van de onderneming. Onderlinge verzekeringsvere-
nigingen zijn onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen die betrekking hebben op verenigin-
gen, onder voorbehoud van de bepalingen van deze wet, in het
bijzonder van artikel 33 en van dit Hoofdstuk.″.

Art. 206. Artikel 245 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 15 april 2018, wordt vervangen als volgt:

″Art. 245. Onderlinge verzekeringsverenigingen hebben rechtsper-
soonlijkheid vanaf de dag waarop hun statuten worden bekendge-
maakt op de in artikel 247 voorschreven wijze.″.

Art. 207. In artikel 248 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt opgeheven;

2° het tweede lid, waarvan de bestaande tekst het enige lid zal
vormen, wordt vervangen als volgt:

″Wanneer een onderlinge verzekeringsvereniging gebruikmaakt van
de mogelijkheid die in artikel 14:1, § 1, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen wordt geboden, zijn de bepalingen
van deze Afdeling van toepassing. Deze bepalingen zijn van toepassing
in afwijking van de artikelen 14:2 tot 14:27 van hetzelfde Wetboek,
behalve wanneer er uitdrukkelijk naar verwezen wordt in deze
Afdeling.″.

Art. 208. In artikel 249 van dezelfde wet worden de woorden ″van
handelsvennootschappen,″ opgeheven.

Art. 209. In artikel 258 van dezelfde wet worden het tweede, derde
en vierde lid vervangen als volgt:

″De authentieke akte van omzetting en de statuten van de vennoot-
schap in haar nieuwe vorm worden tegelijk bekendgemaakt overeen-
komstig de artikelen 2:7, 2:8, 2:13, 2:14 en 2:33 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De akte van omzetting wordt
bekendgemaakt in haar geheel.

Onverminderd de onmiddellijke tegenwerpbaarheid van de in
artikel 257, 3° bedoelde contractuele aanpassingen, kan de omzetting
aan derden worden tegengeworpen volgens de bepalingen van arti-
kel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Van de volmachten, alsook van de verslagen van het wettelijk
bestuursorgaan en van de erkend commissaris, wordt het origineel dan
wel een expeditie neergelegd tegelijk met de akte waarop zij betrekking
hebben. Eenieder kan daarvan kennis nemen of een afschrift verkrijgen
volgens de voorwaarden van artikel 2:7 van het Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen.″.

3° l’EIOPA a été saisie en application de l’article 556/1 ou par une
autre autorité de contrôle concernée.

§ 2. Le paragraphe 1er est sans préjudice du droit des autorités de
contrôle concernées de mettre en place une plateforme de collaboration
lorsqu’elles sont toutes d’accord pour ce faire.

§ 3. La mise en place d’une plateforme de collaboration en vertu des
paragraphes 1er et 2 est sans préjudice des compétences respectives de
la Banque et des autorités de contrôle des États membres d’accueil
prévues par la présente loi.

§ 4. Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010, à
la demande de l’EIOPA, la Banque communique en temps voulu toutes
les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de
la plateforme de collaboration.″.

Art. 203. Dans l’article 131, § 4, alinéa 1er, de la même loi, le nombre
″100″ est remplacé par le nombre ″85″.

Art. 204. Dans l’article 167 de la même loi, il est inséré un
paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

″§ 3/1. La Banque informe l’EIOPA conformément à l’article 35,
paragraphe 1er, du Règlement 1094/2010 de toute demande d’utilisa-
tion ou de modification d’un modèle interne.

Dans le cadre de la décision relative à cette demande, la Banque peut
solliciter l’assistance technique de l’EIOPA, conformément à l’article 8,
paragraphe 1er, point b), du Règlement 1094/2010.″.

Art. 205. L’article 244 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 244. Les associations d’assurance mutuelle sont des entreprises
d’assurance qui revêtent la forme d’une association dont l’objet est de
fournir à leurs membres des prestations d’assurance dont les conditions
(de prestations et/ou de tarif) diffèrent de celles du marché, et/ou dont
les membres ont vocation à s’impliquer dans la gestion de l’entreprise.
Elles sont régies par les dispositions du Code des sociétés et des
associations relatives aux associations sous réserve des dispositions de
la présente loi, en particulier de l’article 33 et du présent Chapitre.″.

Art. 206. L’article 245 de la même loi, modifié par la loi
du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :

″Art. 245. Les associations d’assurance mutuelle jouissent de la
personnalité juridique qui leur est acquise à compter du jour où leurs
statuts sont publiés de la manière prescrite à l’article 247.″.

Art. 207. Dans l’article 248 de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 1er est abrogé;

2° l’alinéa 2 dont le texte formera l’alinéa unique, est remplacé par ce
qui suit :

″Lorsqu’une association d’assurance mutuelle fait usage de la faculté
offerte par l’article 14:1, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des
associations, les dispositions de la présente Section sont d’application.
Ces dispositions s’appliquent par dérogation aux articles 14:2 à 14:27 du
même Code, sauf dans la mesure où il y est fait expressément référence
dans la présente Section.″.

Art. 208. Dans l’article 249 de la même loi, les mots ″à forme
commerciale″ sont abrogés.

Art. 209. Dans l’article 258 de la même loi, les alinéas 2, 3 et 4 sont
remplacés par ce qui suit :

″L’acte authentique de transformation et les statuts de la société sous
sa nouvelle forme sont publiés simultanément conformément aux
articles 2:7, 2:8, 2:13, 2:14 et 2:33 du Code des sociétés et des
associations. L’acte de transformation est publié en entier.

Sans préjudice de l’opposabilité immédiate des adaptations contrac-
tuelles visées à l’article 257, 3°, la transformation est opposable aux tiers
aux conditions prévues à l’article 2:18 du Code des sociétés et des
associations.

Les procurations, ainsi que les rapports de l’organe légal d’adminis-
tration et du commissaire agréé, sont déposés en expédition ou en
original en même temps que l’acte auquel ils se rapportent. Chacun
pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions
prévues par l’article 2:7 du Code des sociétés et des associations.″.
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Art. 210. In artikel 259 van dezelfde wet worden de woorden
″artikel 784 van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″artikel 14:11 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen″.

Art. 211. In artikel 260 van dezelfde wet wordt de bepaling onder 3°
vervangen als volgt:

″3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks
gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens
niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 6:14, 2° tot 4° en
7:15, 2° tot 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
die naar analogie worden toegepast, of in artikel 258, eerste lid van deze
wet, hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen
voorgeschreven in de artikelen 6:13, eerste lid, met uitzondering van de
punten 5° en 8°, 7:14, met uitzondering van punt 7° en van de punten
10° tot 12° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, of
artikel 258, eerste lid van deze wet.″.

Art. 212. In artikel 261, tweede lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″de in boek XI van het Wetboek van Vennootschappen
vervatte bepalingen″ vervangen door de woorden ″de in Deel 4,
Boek 12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vervatte bepalingen″.

Art. 213. In artikel 262 van dezelfde wet worden de woorden ″In
afwijking van artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen″
vervangen door de woorden ″In afwijking van artikel 12:2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 214. Artikel 263 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 215. In artikel 264 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″In afwijking van artikel 693,
tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″In afwijking van artikel 12:24, tweede lid, van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen″;

2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 216. In artikel 265 van dezelfde wet worden de woorden ″In
afwijking van artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen″
vervangen door de woorden ″In afwijking van artikel 12:25 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 217. In artikel 266, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″In afwijking van artikel 695, tweede en derde lid van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″In
afwijking van artikel 12:26, § 1, tweede en derde lid van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 218. In artikel 267 van dezelfde wet wordt het tweede lid
vervangen als volgt:

″Artikel 12:28, § 1, tweede lid, en § 2, eerste lid, 4° van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing op de
onderlinge verzekeringsverenigingen.″.

Art. 219. In artikel 268 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″artikel 699, § 1, 1°, van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 12:30, § 1, 1°, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigin-
gen″;

2° in het tweede lid worden de woorden ″Artikel 699, § 3, van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Arti-
kel 12:30, § 3, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 220. In artikel 269 van dezelfde wet worden de woorden ″In
afwijking van artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen″
vervangen door de woorden ″In afwijking van artikel 12:32 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 221. Artikel 270 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 270. Voor de toepassing van artikel 12:49, eerste zin van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geldt voor de fusie
door overneming van onderlinge verzekeringsverenigingen de in
artikel 264, 5° bedoelde datum als de in artikel 12:37, tweede lid, 5° van
hetzelfde Wetboek bedoelde datum.″.

Art. 210. Dans l’article 259 de la même loi, les mots ″l’article 784 du
Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″l’article 14:11 du Code
des sociétés et des associations″.

Art. 211. Dans l’article 260 de la même loi, le 3° est remplacé par ce
qui suit :

″3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et
directe soit de la nullité de l’opération de transformation en raison de
la violation des règles prévues aux articles 6:14, 2° à 4° et 7:15, 2° à 4°
du Code des sociétés et des associations, appliquées par analogie, ou à
l’article 258, alinéa 1er de la présente loi; soit de l’absence ou de la
fausseté des énonciations prescrites par les articles 6:13, alinéa 1er, à
l’exception des points 5° et 8°, 7:14, à l’exception du point 7° et des
points 10° à 12° du Code des sociétés et des associations ou de
l’article 258, alinéa 1er de la présente loi.″.

Art. 212. Dans l’article 261, alinéa 2, de la même loi, les mots ″les
dispositions du livre XI du Code des sociétés″ sont remplacés par les
mots ″les dispositions de la Partie 4, Livre 12 du Code des sociétés et
des associations″.

Art. 213. Dans l’article 262 de la même loi, les mots ″Par dérogation
à l’article 671 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″Par
dérogation à l’article 12:2 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 214. L’article 263 de la même loi est abrogé.

Art. 215. À l’article 264 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″Par dérogation à l’article 693, alinéa 2 du
Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″Par dérogation à
l’article 12:24, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations″;

2° l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 216. Dans l’article 265 de la même loi, les mots ″Par dérogation
à l’article 694 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″Par
dérogation à l’article 12:25 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 217. Dans l’article 266, alinéa 1er, de la même loi, les mots ″Par
dérogation à l’article 695, alinéas 2 et 3 du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″Par dérogation à l’article 12:26, § 1er, alinéas 2
et 3 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 218. Dans l’article 267 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par
ce qui suit :

″L’article 12:28, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, 4°, du Code des
sociétés et des associations est applicable aux associations d’assurance
mutuelle.″.

Art. 219. À l’article 268 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″l’article 699, § 1er, 1°, du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″l’article 12:30, § 1er, 1°, du Code
des sociétés et des associations″;

2° dans l’alinéa 2, les mots ″L’article 699, § 3, du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″L’article 12:30, § 3, du Code des sociétés et
des associations″.

Art. 220. Dans l’article 269 de la même loi, les mots ″Par dérogation
à l’article 701 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″Par
dérogation à l’article 12:32 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 221. L’article 270 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

″Art. 270. Pour l’application de l’article 12:49, première phrase du
Code des sociétés et des associations, la date visée à l’article 12:37,
alinéa 2, 5°, du même Code est, pour la fusion par absorption
d’associations d’assurance mutuelle, la date visée à l’article 264, 5°.″.
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Art. 222. In artikel 301 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, tweede lid worden de woorden ″de artikelen 183 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″de artikelen 2:76 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen″;

2° in paragraaf 3 worden de woorden ″in de zin van de artikelen 181
en 182 van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″in de zin van de artikelen 2:71 en 2:73 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 223. In artikel 302, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd
bij de wet van 2 mei 2019, worden de woorden ″artikel 187 van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 224. In artikel 326, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″artikel 132 van het Wetboek van Vennootschappen″ vervan-
gen door de woorden ″artikel 3:60 van het Wetboek van Vennootschap-
pen en Verenigingen″.

Art. 225. In artikel 329, vijfde lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschap-
pen″ vervangen door de woorden ″de artikelen 3:66 en 3:67 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 226. In artikel 338, 4°, van dezelfde wet worden de woorden
″artikel 10 van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″artikel 1:19 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met dien verstande dat dit begrip ″consortium″ ook de in
het genoemde artikel 1:19 bedoelde situaties met verenigingen omvat″.

Art. 227. In artikel 339 van dezelfde wet worden de woorden
″artikel 10 van het Wetboek van Vennootschappen″ telkens vervangen
door de woorden ″artikel 1:19 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, met dien verstande dat dit begrip ″consortium″ ook
de in het genoemde artikel 1:19 bedoelde situaties met verenigingen
omvat″.

Art. 228. In artikel 374 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen als volgt:

″De Bank, in haar hoedanigheid van groepstoezichthouder, stelt de
andere leden van het college van toezichthouders, waaronder EIOPA,
in kennis van de ontvangst van de aanvraag en zendt de volledige
aanvraag, met inbegrip van de door de onderneming ingediende
documenten, onverwijld door aan die leden. De Bank kan EIOPA op
grond van artikel 8, lid 1, punt b), van Verordening 1094/2010
verzoeken haar technische bijstand te verlenen met betrekking tot de
beslissing over de aanvraag.″;

2° in paragraaf 3, vierde lid, wordt de eerste zin vervangen als volgt:

″Indien EIOPA aan het einde van de termijn van een maand het in het
tweede lid bedoelde besluit niet neemt, neemt de groepstoezichthouder
het definitieve besluit.″.

Art. 229. In artikel 383, § 4, vierde lid, van de dezelfde wet wordt de
eerste zin vervangen als volgt:

″Indien EIOPA aan het einde van de termijn van een maand het in het
tweede lid bedoelde besluit niet neemt, neemt de Bank, in haar
hoedanigheid van groepstoezichthouder, een definitief besluit.″

Art. 230. In artikel 504, § 1, derde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij
de wet van 2 mei 2019, worden de woorden ″overeenkomstig het
bepaalde″ vervangen door de woorden ″volgens dezelfde werking in
de tijd als deze bepaald″.

Art. 231. In artikel 517, § 1, 2°, eerste lid, van dezelfde wet, worden
de woorden ″één of meerdere leden van het wettelijk bestuursorgaan,
van het directiecomité en/of in voorkomend geval van de personen
belast met de effectieve leiding van de verzekerings- of herverzeke-
ringsonderneming ontslaan of″ ingevoegd tussen de woorden ″zo
binnen deze termijn geen vervanging geschiedt,″ en de woorden ″in de
plaats van de voltallige bestuurs- en beleidsorganen van de onderne-
ming″.

Art. 232. In artikel 518, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord
″beslissingen″ telkens vervangen door het woord ″maatregelen″.

Art. 233. In artikel 540, 2°, van dezelfde wet worden de woorden ″in
de zin van de artikelen 181 en 182 van het Wetboek van Vennootschap-
pen″ vervangen door de woorden ″in de zin van de artikelen 2:71 en
2:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 222. Dans l’article 301, de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots ″aux articles 183 et suivants
du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″aux articles 2:76 et
suivants du Code des sociétés et des associations″;

2° dans le paragraphe 3, les mots ″au sens des articles 181 et 182 du
Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″au sens des articles 2:71
et 2:73 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 223. Dans l’article 302, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié
par la loi du 2 mai 2019, les mots ″l’article 187 du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″l’article 2:88 du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 224. Dans l’article 326, alinéa 1er, de la même loi, les mots
″l’article 132 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″l’article 3:60 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 225. Dans l’article 329, alinéa 5, de la même loi, les mots ″les
articles 135 et 136 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″les articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 226. Dans l’article 338, 4°, de la même loi, les mots ″l’article 10
du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″l’article 1:19 du
Code des sociétés et des associations étant entendu que cette notion de
″consortium″ inclut également les situations visées audit l’article 1:19
avec des associations″.

Art. 227. Dans l’article 339 de la même loi, les mots ″l’article 10 du
Code des sociétés″ sont chaque fois remplacés par les mots ″l’arti-
cle 1:19 du Code des sociétés et des associations étant entendu que cette
notion de ″consortium″ inclut également les situations visées audit
l’article 1:19 avec des associations″.

Art. 228. À l’article 374 de la même loi, sont apportées les modifi-
cations suivantes :

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

″La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe les autres
membres du collège des contrôleurs, y compris l’EIOPA, de la réception
de la demande et transmet sans tarder la demande complète, y compris
la documentation présentée par l’entreprise, auxdits membres. La
Banque peut solliciter l’assistance technique de l’EIOPA conformément
à l’article 8, paragraphe 1er, b), du règlement 1094/2010, dans le cadre
de la décision relative à la demande.″;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 4, la première phrase est remplacée
par ce qui suit :

″Si, au terme du délai d’un mois, l’EIOPA n’adopte pas la décision
visée à l’alinéa 2, le contrôleur du groupe prend la décision définitive.″.

Art. 229. Dans l’article 383, § 4, alinéa 4, de la même loi, la première
phrase est remplacée par ce qui suit :

″Si, au terme du délai d’un mois, l’EIOPA n’adopte pas la décision
visée à l’alinéa 2, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe,
prend la décision définitive.″

Art. 230. Dans l’article 504, § 1er, alinéa 3, de la même loi, modifié
par la loi du 2 mai 2019, les mots ″de la manière prévue à l’article 216,
§ 3″ sont remplacés par les mots ″de la manière prévue à l’article 216,
§ 3 en ce qui concerne l’application dans le temps″.

Art. 231. Dans l’article 517, § 1er, 2°, alinéa 1er, de la même loi, les
mots ″démettre un ou plusieurs membres de l’organe légal d’adminis-
tration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs
personnes chargées de la direction effective de l’entreprise d’assurance
ou de réassurance ou″ sont insérés entre les mots ″à défaut d’un tel
remplacement dans ce délai,″ et les mots ″substituer à l’ensemble des
organes d’administration et de gestion de l’entreprise″.

Art. 232. Dans l’article 518, alinéa 1er, de la même loi, le mot
″décisions″ est chaque fois remplacé par le mot ″mesures″.

Art. 233. Dans l’article 540, 2°, de la même loi, les mots ″au sens des
articles 181 et 182 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″au
sens des articles 2:71 et 2:73 du Code des sociétés et des associations″.
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Art. 234. In artikel 542 van dezelfde wet worden de woorden ″de
artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen″
vervangen door de woorden ″de artikelen 2:76 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 235. In artikel 543, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij
de wet van 2 mei 2019, worden de woorden ″artikel 187 van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 236. In dezelfde wet wordt artikel 556/1 ingevoegd, luidende:

″Art. 556/1. De Bank, in voorkomend geval op verzoek van de
FSMA, kan de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van her-
komst ook op de hoogte brengen bij ernstige, gegronde bezorgdheid in
verband met de consumentenbescherming. De Bank kan de aangele-
genheid voorleggen aan EIOPA en haar om bijstand verzoeken in
gevallen waarin geen bilaterale oplossing kan worden gevonden.″.

Art. 237. Artikel 578 van dezelfde wet wordt aangevuld met een
paragraaf 3, luidende:

″§ 3. De Bank, in voorkomend geval op verzoek van de FSMA, kan de
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van herkomst ook op de
hoogte brengen bij ernstige, gegronde bezorgdheid in verband met de
consumentenbescherming. De Bank kan de aangelegenheid voorleggen
aan EIOPA en haar om bijstand verzoeken in gevallen waarin geen
bilaterale oplossing kan worden gevonden.″.

Art. 238. Het opschrift van Titel II van Boek VII van dezelfde wet
wordt vervangen als volgt:

″Titel II – Bijzondere regels in geval van een liquidatieprocedure in de
zin van artikel 2:76 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen″.

Art. 239. In artikel 642, § 2, tweede lid, van dezelfde wet wordt het
woord ″handelsvennootschappen″ vervangen door het woord ″ven-
nootschappen″.

Art. 240. In artikel 658, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennoot-
schappen″ vervangen door de woorden ″de artikelen 2:76 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

HOOFDSTUK 12. — 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

Art. 241. In artikel 9 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 wordt het woord ″doel″ telkens vervangen door het
woord ″voorwerp″.

Art. 242. Artikel 20 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 20. De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggings-
advies naar Belgisch recht moeten worden opgericht in een van de
volgende vennootschapsvormen: coöperatieve vennootschap, naam-
loze vennootschap, Europese vennootschap of Europese coöperatieve
vennootschap, met inachtneming van de specifieke vereisten die
neergelegd zijn in deze wet, het Wetboek van vennootschappen of
verenigingen of in de Europese regelgeving.″.

Art. 243. In artikel 22 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″natuurlijke of rechtsperso-
nen″ vervangen door de woorden ″natuurlijke of rechtspersoon of
-personen″;

2° in het tweede lid worden de woorden ″natuurlijke of rechtsperso-
nen″ vervangen door de woorden ″natuurlijke of rechtspersoon of
-personen″.

Art. 244. In artikel 25/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
21 november 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt:

″§ 2. Onder voorbehoud van de toepassing van het tweede en derde
lid van deze paragraaf stelt een vennootschap voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies die is opgericht in de vorm van een naamloze
vennootschap een monistisch bestuur in als bedoeld in de artikelen 7:85
tot 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die
zijn opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, kunnen een
directiecomité oprichten dat de bevoegdheden heeft van de directie-
raad als bedoeld in artikel 7:110 van het Wetboek van vennootschappen

Art. 234. Dans l’article 542 de la même loi, les mots ″aux articles 183
et suivants du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″aux
articles 2:76 et suivants du Code des sociétés et des associations″.

Art. 235. Dans l’article 543, alinéa 2, de la même loi, modifié par la
loi du 2 mai 2019, les mots ″les articles 187 du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″les articles 2:88 du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 236. Dans la même loi, il est inséré un article 566/1 rédigé
comme suit :

″Art. 556/1. La Banque, le cas échéant à la requête de la FSMA, peut
informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine lorsqu’elle ou
la FSMA a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la
protection des consommateurs. La Banque peut saisir l’EIOPA de la
question et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne
peut être trouvée.″.

Art. 237. L’article 578 de la même loi est complété par un paragra-
phe 3, rédigé comme suit :

″§ 3. La Banque, le cas échéant à la requête de la FSMA, peut informer
l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine lorsqu’elle ou la FSMA
a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des
consommateurs. La Banque peut saisir l’EIOPA de la question et
demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être
trouvée.″.

Art. 238. L’intitulé du Titre II du Livre VII de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

″Titre II – Des règles particulières en cas de procédure de liquidation
au sens de l’article 2:76 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 239. Dans l’article 642, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots
″aux sociétés commerciales″ sont remplacés par les mots ″aux sociétés″.

Art. 240. Dans l’article 658, alinéa 1er, de la même loi, les mots ″des
articles 183 et suivants du Code des sociétés″ sont remplacés par les
mots ″des articles 2:76 et suivants du Code des sociétés et des
associations″.

CHAPITRE 12. — 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. 241. Dans l’article 9 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, les mots ″objet social″ sont chaque fois remplacés par le
mot ″objet″.

Art. 242. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 20. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement de droit belge doivent être constituées sous la forme
d’une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société
coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société
coopérative européenne, moyennant le respect des exigences spécifi-
ques prévues par la présente loi, le Code des sociétés et des associations
ou par la réglementation européenne.″.

Art. 243. À l’article 22 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″des personnes physiques ou morales″
sont remplacés par les mots ″de la ou des personnes physiques ou
morales″;

2° dans l’alinéa 2, les mots ″les personnes physiques ou morales″ sont
remplacés par les mots ″la ou les personnes physiques ou morales″.

Art. 244. À l’article 25/1 de la même loi, inséré par la loi du
21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

″§ 2. Sous réserve de l’application des alinéas 2 et 3 du présent
paragraphe, la société de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement constituée sous la forme d’une société anonyme adopte
le modèle d’administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100
du Code des sociétés et des associations.

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent mettre en
place, un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction
visés à l’article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans
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en verenigingen, onverminderd de bepalingen van deze wet, en dat
uitsluitend bestaat uit leden van de raad van bestuur. De aldus
overgedragen bevoegdheden mogen niet gelijktijdig door de raad van
bestuur worden uitgeoefend.

Het persoonlijk statuut van de leden van het directiecomité voldoet
aan de eisen die gesteld worden aan de leden van de directieraad als
bedoeld in artikel 7:107 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, inzonderheid in het tweede lid van dat artikel 7:107.

Voor een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
die gebruik maakt van de mogelijkheid in het tweede en derde lid,
wordt met de term bestuursorgaan, ten behoeve van deze wet,
uitsluitend de raad van bestuur bedoeld.″;

2° een paragraaf 2/1 wordt ingevoegd, luidende:

″§ 2/1. Wanneer een lid van het in paragraaf 2 bedoeld directiecomité
een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies naar aanleiding van een beslis-
sing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het
directiecomité, moet het betrokken lid dit mededelen aan de andere
leden vóór het directiecomité een besluit neemt. Zijn verklaring en
toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in
de notulen van de vergadering van het directiecomité dat de beslissing
moet nemen. Het directiecomité mag deze beslissing niet delegeren.

Het directiecomité omschrijft in de notulen de aard van de in het
eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke
gevolgen ervan voor de vennootschap voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies en verantwoordt het genomen besluit, en bezorgt een
afschrift van deze notulen aan de raad van bestuur tijdens zijn
volgende vergadering. In het jaarverslag als bedoeld in artikel 3:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt dit deel van
de notulen in zijn geheel opgenomen.

De notulen van de vergadering van het directiecomité worden aan de
commissaris meegedeeld. In het in artikel 3:74 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag beoordeelt de
commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke
gevolgen voor de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggings-
advies van de besluiten van het directiecomité, zoals door hem
omschreven, waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het eerste lid
bestaat.

Het lid met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet
deelnemen aan de beraadslagingen van het directiecomité over deze
verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle leden een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of
de verrichting aan de raad van bestuur voorgelegd; ingeval de raad van
bestuur de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het directieco-
mité ze uitvoeren.

Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen genoemde personen
om de nietigheid of de opschorting van het besluit van het directieco-
mité te vorderen, kan de vennootschap voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen
die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel
bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrich-
tingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

De leden 1 tot 4 zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen of
verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van het directiecomité,
betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn
gekomen tussen vennootschappen, waaronder de vennootschap voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies, waarvan de ene rechtstreeks of
onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan
het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen
vennootschappen, waaronder de vennootschap voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies, waarvan ten minste 95 % van de stemmen
verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten
in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien zijn de leden 1 tot 4 niet van toepassing wanneer de
beslissingen van het directiecomité betrekking hebben op gebruikelijke
verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de
zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.″.

Art. 245. In artikel 25/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet
van 21 november 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden ″artikel 526ter van het Wetboek
van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″artikel 7:87, § 1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement
composé de membres du conseil d’administration. Les compétences
ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil
d’administration.

Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux
exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à
l’article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier
l’alinéa 2 dudit article 7:107.

Dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement qui fait usage de la possibilité prévue aux alinéas 2 et 3,
le terme organe d’administration désigne, aux fins de la présente loi,
exclusivement le conseil d’administration.″;

2° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit :

″§ 2/1. Lorsque le comité de direction visé au paragraphe 2 est appelé
à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de
sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction
a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à
l’intérêt de la société de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement, ce membre doit en informer les autres membres avant
que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses
explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le
procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre
cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette
décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la
décision ou de l’opération visée à l’alinéa 1er et les conséquences
patrimoniales pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement et justifie la décision qui a été prise, et transmet une
copie du procès-verbal au conseil d’administration lors de sa prochaine
réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité
dans le rapport annuel visé à l’article 3:5 du Code des sociétés et des
associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communi-
qué au commissaire. Dans son rapport visé à l’article 3:74 du Code des
sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section
séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion de
portefeuille et de conseil en investissement des décisions du comité de
direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un
intérêt opposé au sens de l’alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d’intérêts au sens de l’alinéa 1er ne peut
prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces
opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les
membres ont un conflit d’intérêt, la décision ou l’opération est soumise
au conseil d’administration; en cas d’approbation de la décision par
celui-ci, le comité de direction peut l’exécuter.

Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44
et 2:46 du Code des sociétés et des associations de demander la nullité
ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de
gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut demander
la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation
des règles prévues au présent article, si l’autre partie à ces décisions ou
opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

Les alinéas 1er à 4 ne sont pas applicables lorsque les décisions ou les
opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou
des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion de
portefeuille et de conseil en investissement, et dont l’une détient
directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à
l’ensemble des titres émis par l’autre ou entre sociétés, dont la société
de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et dont 95 %
au moins des voix attachées à l’ensemble des titres émis par chacune
d’elles sont détenus par une autre société.

De même, les alinéas 1er à 4 ne s’appliquent pas lorsque les décisions
du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues
dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des
opérations de même nature.″.

Art. 245. À l’article 25/2 de la même loi, inséré par la loi du 21 novem-
bre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots ″article 526ter du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 7:87, § 1er du Code des
sociétés et de associations″;
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2° in de Franse versie van paragraaf 3, tweede lid, worden de
woorden ″organe de direction″ vervangen door de woorden ″organe
d’administration″;

3° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden ″in het kader van
zijn toezichtsfunctie″ opgeheven;

4° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt:

″§ 4. Paragrafen 1 tot 3 doen geen afbreuk aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over het auditcomité
en het remuneratiecomité in genoteerde vennootschappen in de zin van
artikel 1:11 van dit Wetboek.″.

Art. 246. Artikel 28 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 28. Het hoofdbestuur en de maatschappelijke zetel van een
vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies moeten in
België zijn gevestigd.″.

Art. 247. In artikel 30, § 1, tweede lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″mogen geen aandelen worden terugbetaald″ vervangen door
de woorden ″mag er geen uittreding of uitsluiting ten laste van het
vennootschapsvermogen plaatsvinden″.

Art. 248. In artikel 31, § 8, van dezelfde wet wordt de tweede zin
opgeheven.

Art. 249. In artikel 32, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten
van 21 november 2017 en 15 april 2018, worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″artikel 516, § 1, van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 7:84, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

2° in het derde lid worden de woorden ″artikel 516, § 3, van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 7:84, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 250. Artikel 33 van dezelfde wet, opgeheven bij wet van
21 november 2017, wordt hersteld als volgt:

″Art. 33. De kennisgevingsverplichtingen als bedoeld in artikel 31
gelden ook bij overschrijding of onderschrijding van drempels als
bedoeld in dat artikel ingevolge het bestaan van dubbele of meervou-
dige stemrechten, of door de verwerving van eigen aandelen door de
vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, of door
enige andere situatie die leidt tot een wijziging van de omvang van een
deelneming die niet het gevolg is van een verwerving of vervreemding.

Bij een wijziging van de drempel als bedoeld in artikel 31, § 1
ingevolge de toepassing van het eerste lid, wordt de beoordeling als
bedoeld in artikel 31, §§ 2 tot 4 uitgevoerd, met dien verstande dat de
in die bepalingen bedoelde verwerving dan tot doel heeft de omvang
van de deelneming te wijzigen.″.

Art. 251. In artikel 34/1, eerste lid van dezelfde wet, ingevoegd bij
de wet van 21 november 2017, worden de woorden ″Wetboek van
Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen″.

Art. 252. In artikel 36 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 worden de woorden ″handelsvennootschap of een
vennootschap met handelsvorm″ vervangen door het woord ″vennoot-
schap″;

2° in paragraaf 5, tweede lid, 6, tweede lid en 10 wordt het woord
″handelsvennootschappen″ vervangen door het woord ″vennootschap-
pen″.

Art. 253. Artikel 41, § 2, wordt vervangen als volgt:

″§ 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ondernemingen,
de vennootschappen en de Europese economische samenwerkingsver-
banden verstaan.″

Art. 254. In artikel 61, § 1, van dezelfde wet worden de woorden
″Wetboek van Vennootschappen″ telkens vervangen door de woorden
″Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 255. In artikel 62 van dezelfde wet worden de woorden
″Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Wet-
boek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 256. In artikel 95, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wet van 15 april 2008, wordt de eerste zin vervangen als volgt:

″Vooraleer er uitspraak gedaan wordt over de opening van een
faillissementsprocedure of over een voorlopige ontneming van beheer
in de zin van artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht ten

2° dans la version française du paragraphe 3, alinéa 2, les mots
″organe de direction″ sont remplacés par les mots ″organe d’adminis-
tration″;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ″dans l’exercice de sa
mission de surveillance″ sont supprimés;

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

″§ 4. Les paragraphes 1er à 3 sont sans préjudice des dispositions du
Code des sociétés et des associations relatives au comité d’audit et au
comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de
l’article 1:11 de ce Code.″.

Art. 246. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 28. L’administration centrale et le siège statutaire d’une société
de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent être
situés en Belgique.″.

Art. 247. Dans l’article 30, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots ″il
ne peut être procédé au remboursement de parts″ sont remplacés par
les mots ″il ne peut y avoir démission ou exclusion à charge du
patrimoine social″.

Art. 248. À l’article 31, § 8, alinéa 2, de la même loi, la deuxième
phrase est abrogée.

Art. 249. À l’article 32, § 2, de la même loi, modifié par les lois des
21 novembre 2017 et 15 avril 2018, les modifications suivantes sont
apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″article 516, § 1er, du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″article 7:84, § 1er, du Code des sociétés et
des associations″;

2° dans l’alinéa 3, les mots ″article 516, § 3, du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 250. L’article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 21 novem-
bre 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

″Art. 33. Les obligations de notification visées à l’article 31 sont
également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés
par cet article qui résultent de l’existence de droits de vote doubles ou
multiples, ou encore d’une acquisition d’actions propres par la société
de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou encore de
toute autre situation impliquant une modification du niveau d’une
participation qui n’est pas la conséquence d’une acquisition ou d’une
cession.

Dans le cas d’un changement de seuil visé à l’article 31, § 1er résultant
de l’application de l’alinéa 1er, l’évaluation prévue à l’article 31, §§ 2 à
4 est applicable étant entendu que l’acquisition visée auxdites disposi-
tions vise alors la modification du niveau de participation.″.

Art. 251. À l’article 34/1, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi
du 21 novembre 2017, les mots ″Code des sociétés″ sont remplacés par
les mots ″Code des sociétés et des associations″.

Art. 252. À l’article 36 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots ″commerciale ou à forme
commerciale″ sont supprimés;

2° dans les paragraphes 5, alinéa 2, 6, alinéa 2 et 10 le mot
″commerciales″ est chaque fois abrogé.

Art. 253. L’article 41, § 2, est remplacé par ce qui suit :

″§ 2. Pour l’application du présent article, il y a lieu d’entendre par
entreprises, les sociétés et les groupements européens d’intérêt écono-
mique.″.

Art. 254. Dans l’article 61, § 1er, de la même loi, les mots ″Code des
sociétés″ sont chaque fois remplacés par les mots ″Code des sociétés et
des associations″.

Art. 255. Dans l’article 62 de la même loi, les mots ″Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″Code des sociétés et des
associations″.

Art. 256. Dans l’article 95, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la
loi du 15 avril 2008, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

″Avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture d’une procédure de faillite
ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l’article XX.32
du Code de droit économique à l’égard d’une société de portefeuille et
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aanzien van een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggings-
advies, richt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank een verzoek
om advies aan de FSMA.″.

Art. 257. Artikel 103, vierde lid, van dezelfde wet wordt vervangen
als volgt:

″De registratie van de vennootschap wordt geweigerd indien de
personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten minste 5 percent
bezitten van het kapitaal of van de stemrechten niet geschikt zijn, gelet
op een gezond en voorzichtig beleid van de vennootschap.″.

Art. 258. In de artikelen 3, § 2, vierde lid, 23, § 1, eerste en derde lid
en § 3, 25/1, § 1, eerste, tweede en derde lid en § 3, 25/2, §§ 1 en 2,
tweede en derde lid, § 3, tweede lid, § 5, tweede lid, 1°, 2°, 3°, 4°, 25/3,
§ 3, eerste en derde lid, 34, § 1, eerste en tweede lid, § 2, eerste, tweede
en derde lid, §§ 3, 4, 5, 6 en 7, 34/1, eerste en tweede lid, 35, § 1, eerste
lid, § 3, eerste lid, §§ 4 en 5, 35/1, eerste lid, 36, §§ 1 en 11, 54, § 2, eerste
lid en 69, § 2, tweede lid van dezelfde wet worden de woorden
″wettelijk bestuursorgaan″ telkens vervangen door het woord ″bestuurs-
orgaan″.

HOOFDSTUK 13. — Wijzigingen van de wet van 7 december 2016
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

Art. 259. In artikel 3 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 7° worden de woorden ″artikel 4/1 van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 1:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

b) in de bepaling onder 8° worden de woorden ″artikel 16/2 van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 3:56 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

c) in de bepaling onder 9° worden de woorden ″artikel 16/1 van het
Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 3:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

d) in de bepaling onder 22°, vervangen door de wet van 11 juli 2018
worden de woorden ″Wetboek van vennootschappen″ vervangen door
de woorden ″Wetboek van vennootschappen en verenigingen″;

e) in de bepaling onder 29° worden de woorden ″artikel 147/1 van
het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikel 3:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 260. In artikel 6, § 1, 3°, van dezelfde wet worden de woorden
″artikel 132 van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″artikel 3:60 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″.

Art. 261. In artikel 8, 8°, van dezelfde wet worden de woorden
″artikel 132 van het Wetboek van Vennootschappen″ vervangen door de
woorden ″artikel 3:60 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″.

Art. 262. In artikel 13, § 5, tweede lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″artikel 4/1 van het Wetboek van Vennootschappen″ vervan-
gen door de woorden ″artikel 1:12 van het Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen″.

Art. 263. In artikel 19, § 3, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″Boek IV, Titel VII, van het Wetboek van vennootschappen″
vervangen door de woorden ″Boek 3, Titel 4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″.

Art. 264. In artikel 52, § 2, van dezelfde wet worden de woorden
″artikel 16, § 1 van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door
de woorden ″artikel 1:26, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″.

Art. 265. In artikel 73, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 30 juli 2018 wordt de zin ″De artikelen 130 tot 133/2, 134, §§ 1, 2, 3
en 6, 135 tot 140/1, 142 tot 144, met uitzondering van artikel 144, § 1,
eerste lid, 6° en 8°, van het Wetboek van vennootschappen zijn van
toepassing″ vervangen door de zin ″De artikelen 3:58 tot 3:64, 3:65, §§ 1,
2, 3 en 6, 3:66 tot 3:71, 3:73 tot 3:75, met uitzondering van artikel 3:75,
§ 1, eerste lid, 6° en 8°, van het Wetboek van vennootschappen zijn van
toepassing″.

Art. 266. In artikel 152, tweede lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woor-
den ″Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

de conseil en investissement, le président du tribunal de l’entreprise
saisit la FSMA d’une demande d’avis.″.

Art. 257. L’article 103, alinéa 4, de la même loi est remplacé par ce
qui suit :

″L’enregistrement de la société est refusé si les personnes qui
détiennent directement ou indirectement 5 pourcent au moins du
capital ou des droits de vote ne présentent pas les qualités nécessaires
au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la
société.″.

Art. 258. Dans articles 3, § 2, alinéa 4, 23, § 1er, alinéa 1er et 3 et § 3,
25/1, § 1er, alinéa 1er, 2 et 3 et § 3, 25/2, §§ 1er et 2, alinéa 2 et 3 , § 5,
alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, 25/3, § 3, alinéa 1er et 3, 34, § 1er, alinéa 1er et 2,
§ 2, alinéa 1er, 2 et 3, §§ 3, 4, 5, 6 et 7, 34/1, alinéa 1er et 2, 35, § 1er,
alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, §§ 4 et 5, 35/1, alinéa 1er, 36, §§ 1er et 11, 54, § 2,
alinéa 1er et 69, § 2, alinéa 2 de la même loi, les mots ″organe légal
d’administration″ sont chaque fois remplacés par les mots ″organe
d’administration″.

CHAPITRE 13. — Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant
organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs
d’entreprises

Art. 259. Dans l’article 3 de la loi du 7 décembre 2016 portant
organisation de la profession et de la supervision publique des
réviseurs d’entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 7°, les mots ″article 4/1 du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″article 1:12 du Code des sociétés et des associations″;

b) au 8°, les mots ″article 16/2 du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″article 3:56 du Code des sociétés et des associations″;

c) au 9°, les mots ″article 16/1 du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″article 3:55 du Code des sociétés et des associations″;

d) au 22°, remplacé par la loi du 11 juillet 2018, les mots ″Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″Code des sociétés et des
associations″;

e) au 29°, les mots ″article 147/1 du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″article 3:79 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 260. Dans l’article 6, § 1er, 3°, de la même loi, les mots
″article 132 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″article 3:60 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 261. Dans l’article 8, 8° de la même loi, les mots ″article 132 du
Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 3:60 du Code des
sociétés et des associations″.

Art. 262. Dans l’article 13, § 5, alinéa 2, de la même loi, les mots
″article 4/1 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″article 1:12 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 263. Dans l’article 19, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots
″Livre IV, Titre VII du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″Livre 3, Titre 4 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 264. Dans l’article 52, § 2, de la même loi, les mots ″article 16,
§ 1er, du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 1:26,
§ 1er du Code des sociétés et des associations″.

Art. 265. Dans l’article 73, § 2, de la même loi, modifié par la loi du
30 juillet 2018, la phrase ″Les articles 130 à 133/2, 134, §§ 1er, 2, 3 et 6,
135 à 140/1, 142 à 144, à l’exception de l’article 144, § 1er, alinéa 1er, 6°
et 8°, du Code des sociétés sont applicables ″est remplacée par la phrase
″Les articles 3:58 à 3:64, 3:65, §§ 1er, 2, 3 et 6, 3:66 à 3:71, 3:73 à 3:75, à
l’exception de l’article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6° et 8° du Code des sociétés
et des associations sont applicables″.

Art. 266. Dans l’article 152, alinéa 2, de la même loi, les mots ″Code
des sociétés″ sont remplacés par les mots ″Code des sociétés et des
associations″.
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Art. 267. In artikel 153, tweede lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woor-
den ″Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 268. In artikel 154, tweede lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woor-
den ″Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

HOOFDSTUK 14. — Wijzigingen van de wet van 18 december 2016 tot
regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende
diverse bepalingen inzake financiën

Art. 269. In artikel 7 van de wet van 18 december 2016 tot regeling
van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende
diverse bepalingen inzake financiën wordt het woord ″handelsvennoot-
schap″ vervangen door het woord ″vennootschap″.

Art. 270. In artikel 28, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 31 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 1° worden de woorden ″artikelen 574 en 575
van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikelen 7:170 en 7:171 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

b) in de bepaling onder 1° worden de woorden ″artikelen 570 tot 580
van het Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden
″artikelen 7:165 tot 7:176 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen″;

c) in de bepaling onder 7° worden de woorden ″artikel 133 van het
Wetboek van vennootschappen″ vervangen door de woorden ″arti-
kel 3:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 271. In de artikelen 10, § 1, eerste lid, en 15, eerste en zesde lid,
van dezelfde wet worden de woorden ″wettelijk bestuursorgaan″
telkens vervangen door het woord ″bestuursorgaan″.

HOOFDSTUK 15. — Wijzigingen van de wet van 21 november 2017 over de
infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende
omzetting van richtlijn 2014/65/EU

Art. 272. In de artikelen 10, 11, 12, 13, 14, 61, 62, § 1, eerste lid, 63, 79,
§ 2, tweede lid, en 81, § 1, 2° en 3°, van de wet van 21 november 2017
over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten
en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU worden de woorden
″wettelijk bestuursorgaan″ telkens vervangen door het woord ″bestuurs-
orgaan″.

Art. 273. In artikel 15 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° het woord ″handelsvennootschap″ wordt vervangen door het
woord ″vennootschap″;

2° het artikel wordt aangevuld met de woorden ″en zijn zetel moet
zijn gevestigd in België″.

Art. 274. In artikel 16 van dezelfde wet worden de woorden
″maatschappelijk doel″ vervangen door het woord ″voorwerp″.

Art. 275. In artikel 19, § 2, 2°, van dezelfde wet worden de woorden
″dan wel overdracht of toekenning van stemrechten″ ingevoegd tussen
de woorden ″elke eigendomsoverdracht″ en de woorden ″die aanlei-
ding geeft tot″.

Art. 276. In artikel 20, § 1, van dezelfde wet wordt tussen het eerste
en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

″De kennisgevingsverplichtingen als bedoeld in het eerste lid gelden
ook bij overschrijding of onderschrijding van drempels als bedoeld in
dat lid ingevolge het bestaan van dubbele of meervoudige stemrechten,
of door de verwerving van eigen aandelen door de marktexploitant, of
door enige andere situatie die leidt tot een wijziging van de omvang
van een deelneming die niet het gevolg is van een verwerving of
vervreemding.″.

Art. 277. In artikel 26, § 1, tweede lid, 2°, a), van dezelfde wet,
vervangen door de wet van 11 juli 2018, worden de woorden ″arti-
kel 535″ vervangen door de woorden ″artikel 7:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen″.

Art. 278. In artikel 49, tweede lid, 2°, a), van dezelfde wet, vervan-
gen door de wet van 11 juli 2018, worden de woorden ″artikel 535″
vervangen door de woorden ″artikel 7:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen″.

Art. 279. In de artikelen 77/1, § 1, en 77/2 van dezelfde wet,
ingevoegd door de wet van 2 mei 2019, worden de woorden ″Wetboek
van Vennootschappen″ telkens vervangen door de woorden ″Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 267. Dans À l’article 153, alinéa 2, de la même loi, les mots
″Code des sociétés″ sont remplacés par les mots ″Code des sociétés et
des associations″.

Art. 268. Dans l’article 154, alinéa 2, de la même loi, les mots ″Code
des sociétés″ sont remplacés par les mots ″Code des sociétés et des
associations″.

CHAPITRE 14. — Modifications de la loi du 18 décembre 2016 organisant la
reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des disposi-
tions diverses en matière de finances

Art. 269. Dans l’article 7 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la
reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des
dispositions diverses en matière de finances, les mots ″société commer-
ciale″ sont remplacés par le mot ″société″.

Art. 270. Dans l’article 28, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du
31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1°, les mots ″articles 574 et 575 du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″articles 7:170 et 7:171 du Code des sociétés et
des associations″;

b) au 1°, les mots ″articles 570 à 580 du Code des sociétés″ sont
remplacés par les mots ″articles 7:165 à 7:176 du Code des sociétés et
des associations″;

c) au 7°, les mots ″article 133 du Code des sociétés″ sont remplacés
par les mots ″article 3:62 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 271. Dans les articles 10, § 1er, alinéa 1er, et 15, alinéas 1er et 6,
de la même loi, les mots ″organe légal d’administration″ sont chaque
fois remplacés par les mots ″organe d’administration″.

CHAPITRE 15. — Modifications de la loi du 21 novembre 2017 relative aux
infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposi-
tion de la directive 2014/65/UE

Art. 272. Dans les articles 10, 11, 12, 13, 14, 61, 62, § 1er, alinéa 1er, 63,
79, § 2, alinéa 2, et 81, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 novembre 2017
relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et
portant transposition de la directive 2014/65/UE, les mots ″organe
légal d’administration″ sont chaque fois remplacés par les mots ″organe
d’administration″.

Art. 273. À l’article 15 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° les mots ″société commerciale″ sont remplacés par le mot ″société″;

2° l’article est complété par les mots ″et son siège est établi en
Belgique″.

Art. 274. Dans l’article 16 de la même loi, les mots ″objet social″ sont
remplacés par le mot ″objet″.

Art. 275. Dans l’article 19, § 2, 2°, de la même loi, les mots ″ou
transferts ou attribution de droit de vote″ sont insérés entre les mots
″transfert de propriété″ et les mots ″entraînant un changement″.

Art. 276. Dans l’article 20, § 1er, de la même loi, un alinéa rédigé
comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

″Les obligations de notification visées à l’alinéa 1er sont également
applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par cet alinéa
qui résultent de l’existence de droits de vote doubles ou multiples, ou
encore d’une acquisition d’actions propres par l’opérateur de marché,
ou encore de toute autre situation impliquant une modification du
niveau d’une participation qui n’est pas la conséquence d’une acquisi-
tion ou d’une cession.″.

Art. 277. Dans l’article 26, § 1er, alinéa 2, 2°, a), de la même loi,
remplacé par la loi du 11 juillet 2018, les mots ″article 535 du Code des
sociétés″ sont remplacés par les mots ″article 7:132 du Code des sociétés
et des associations″.

Art. 278. Dans l’article 49, alinéa 2, 2°, a), de la même loi, remplacé
par la loi du 11 juillet 2018, les mots ″article 535 du Code des sociétés″
sont remplacés par les mots ″article 7:132 du Code des sociétés et des
associations″.

Art. 279. Dans les articles 77/1, § 1er, et 77/2 de la même loi, insérés
par la loi du 2 mai 2019, les mots ″Code des sociétés″ sont chaque fois
remplacés par les mots ″Code des sociétés et des associations″.
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Art. 280. In artikel 79, § 3, 1°, van dezelfde wet worden de woorden
″leidinggevend orgaan″ telkens vervangen door het woord ″bestuurs-
orgaan″.

HOOFDSTUK 16. — Wijzigingen van de wet van 11 maart 2018 betreffende
het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen
voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbie-
der en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot
betalingssystemen

Art. 281. Artikel 16 van de wet van 11 maart 2018 betreffende het
statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellin-
gen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalings-
dienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld,
en de toegang tot betalingssystemen wordt vervangen als volgt:

″Art. 16. Iedere betalingsinstelling naar Belgisch recht moet worden
opgericht in een van de volgende vennootschapsvormen: coöperatieve
vennootschap, naamloze vennootschap, Europese vennootschap of
Europese coöperatieve vennootschap, met inachtneming van de speci-
fieke vereisten die neergelegd zijn in deze wet of in de Europese
regelgeving.″.

Art. 282. Artikel 17 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid,
luidende:

″In afwijking van artikel 6:4 en van de bepalingen van Boek 6, Titel 6
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet iedere
betalingsinstelling die is opgericht als coöperatieve vennootschap over
een kapitaal beschikken waarvan het vast gedeelte niet lager mag zijn
dan het in het eerste lid bedoelde bedrag.″.

Art. 283. In artikel 30 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 15 april 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″de in artikel 516, §§ 1 en 4,
van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde maatregelen″ vervan-
gen door de woorden ″de in artikel 7:84, § 1, van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde maatregelen″;

2° het derde lid wordt vervangen als volgt:

″Artikel 7:84, § 3, van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is van toepassing.″.

Art. 284. In artikel 31, derde lid, van dezelfde wet wordt de zin ″Zij
delen de Bank eveneens mee voor hoeveel aandelen en voor hoeveel
hieraan verbonden stemrechten zij een kennisgeving van verwerving of
vervreemding hebben ontvangen overeenkomstig de statutaire bepa-
lingen die toepassing geven aan artikel 515 van het Wetboek van
Vennootschappen.″ opgeheven.

Art. 285. In dezelfde wet wordt een artikel 31/1 ingevoegd, lui-
dende:

″Art. 31/1. De in de artikelen 25, 29 en 31 bedoelde kennisgevings-
verplichtingen gelden ook ingeval het percentage van de gehouden
stemrechten of aandelen in het kapitaal de in die bepalingen bedoelde
drempels zou bereiken of overschrijden of, in voorkomend geval, zou
worden verlaagd tot onder voornoemde drempels als gevolg van een
situatie die een wijziging van het niveau van een deelneming inhoudt
die niet voortvloeit uit een verwerving of overdracht, met name het
bestaan van meervoudige stemrechten of een verwerving van eigen
aandelen door de betalingsinstelling.

Ingeval een in artikel 25 bedoelde drempel wordt bereikt of
overschreden als gevolg van de toepassing van het eerste lid, is de in de
artikelen 26 tot en met 28 bedoelde beoordeling van toepassing, met
dien verstande dat de in die bepalingen bedoelde verwerving in dat
geval moet worden opgevat als een wijziging van het niveau van
deelneming.″.

Art. 286. In artikel 40, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″in handelsvennootschappen of vennootschappen die de
vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen″ vervangen
door de woorden ″in vennootschappen″.

Art. 287. In artikel 95 van dezelfde wet wordt paragraaf 1 aangevuld
met een lid, luidende:

″In afwijking van artikel 16 mogen de in deze afdeling bedoelde
instellingen ook de vorm aannemen van een besloten vennootschap.″.

Art. 288. In de artikelen 110 en 115 van dezelfde wet worden de
woorden ″Wetboek van Vennootschappen″ telkens vervangen door de
woorden ″Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 289. In artikel 110, derde lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″Artikel 141, 2°, van het Wetboek van Vennootschappen″
vervangen door de woorden ″Artikel 3:72, 2° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 280. Dans l’article 79, § 3, 1°, de la même loi, les mots ″organe
de direction″ sont chaque fois remplacés par les mots ″organe
d’administration″.

CHAPITRE 16. — Modifications de la loi du 11 mars 2018 relative au statut
et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de
monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de
paiement et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux
systèmes de paiement

Art. 281. L’article 16 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au
contrôle des établissements de paiement et des établissements de
monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de
paiement et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès
aux systèmes de paiement est remplacé par ce qui suit :

″Art. 16. Les établissements de paiement de droit belge doivent être
constitués sous la forme d’une société parmi les formes sociétaires
suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société
européenne et la société coopérative européenne, moyennant le respect
des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou la réglemen-
tation européenne.″.

Art. 282. L’article 17 de la même loi est complété par un alinéa
rédigé comme suit :

″Par dérogation à l’article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du
Code des sociétés et des associations, les établissements de paiement
constitués sous la forme d’une société coopérative doivent être dotés
d’un capital dont la part fixe ne peut pas être inférieure au montant visé
à l’alinéa 1er.″.

Art. 283. À l’article 30 de la même loi, modifié par la loi
du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″visées à l’article 516, §§ 1er et 4, du Code
des sociétés″ sont remplacés par les mots ″visées à l’article 7:84, § 1er, du
Code des sociétés et des associations″;

2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

″L’article 7:84, § 3, du Code des sociétés et des associations est
d’application.″.

Art. 284. Dans l’article 31, alinéa 3, de la même loi, la phrase ″Ils
communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts
ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l’acquisition ou
l’aliénation leur est déclarée conformément aux dispositions statutaires
faisant application de l’article 515 du Code des sociétés.″ est abrogée.

Art. 285. Dans la même loi, il est inséré un article 31/1 rédigé
comme suit :

″Art. 31/1. Les obligations de notification visées aux article 25, 29 et
31 sont également applicables dans les cas où la proportion de droits de
vote ou de parts de capital détenue atteint, dépasse ou, le cas échéant,
est réduite en-deçà des seuils visés à ces dispositions à la suite d’une
situation impliquant une modification du niveau d’une participation
qui n’est pas la conséquence d’une acquisition ou d’une cession,
notamment de l’existence de droits de vote multiples ou encore d’une
acquisition d’actions propres par l’établissement de paiement.

Dans le cas où un seuil visé à l’article 25 est atteint ou dépassé à la
suite de l’application de l’alinéa 1er, l’évaluation prévue aux articles 26
à 28 est applicable étant entendu que l’acquisition prévue auxdites
dispositions vise alors la modification du niveau de participation.″.

Art. 286. Dans l’article 40, alinéa 1er, de la même loi, les mots ″dans
des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d’une société
commerciale″ sont remplacés par les mots ″dans des sociétés″.

Art. 287. Dans l’article 95 de la même loi, le paragraphe 1er est
complété par un alinéa rédigé comme suit :

″Par dérogation à l’article 16, les établissements visés à la présente
section peuvent également revêtir la forme de la société à responsabilité
limitée.″.

Art. 288. Dans les articles 110 et 115 de la même loi, les mots ″Code
des sociétés″ sont chaque fois remplacés par les mots ″Code des sociétés
et des associations″.

Art. 289. Dans l’article 110, alinéa 3, de la même loi, les mots
″L’article 141, 2°, du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″L’article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations″.
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Art. 290. In artikel 111, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″artikel 132 van het Wetboek van Vennootschappen″ vervan-
gen door de woorden ″artikel 3:60 van het Wetboek van Vennootschap-
pen en Verenigingen″.

Art. 291. In artikel 114, vijfde lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschap-
pen″ vervangen door de woorden ″de artikelen 3:66 en 3:67 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen″.

Art. 292. In artikel 117, § 1, 4°, eerste lid, van dezelfde wet, worden
de woorden ″één of meer leden van het wettelijk bestuursorgaan of
personen belast met de effectieve leiding van de betalingsinstelling
ontslaan of″ ingevoegd tussen de woorden ″zo binnen deze termijn
geen vervanging geschiedt,″ en de woorden ″in de plaats van de
voltallige bestuurs- en beleidsorganen van de instelling″.

Art. 293. In Boek II, Titel IV van dezelfde wet wordt een arti-
kel 146/1 ingevoegd, luidende:

″Art. 146/1. § 1. De Bank ziet toe op de naleving door de kredietin-
stellingen en de instellingen voor elektronisch geld van de artikelen 145
en 146. In het kader van deze toezichtsopdracht kan de Bank alle
rechtsinstrumenten en prerogatieven aannemen die bij of krachtens
deze wet zijn vastgesteld voor het toezicht op de betalingsinstellingen,
met name die welke zijn opgenomen in de artikelen 102, 103, 106, 116,
117, 144 en 147, die van overeenkomstige toepassing zijn, met dien
verstande dat ten aanzien van de kredietinstellingen, de in artikel 117,
§ 1, 7° bedoelde beslissing tot herroeping wordt genomen overeenkom-
stig de GTM-verordening.

§ 2. De erkend commissarissen die met toepassing van artikel 223 van
de bankwet zijn aangesteld bij de kredietinstellingen, en de erkend
commissarissen die met toepassing van artikel 113 van deze wet zijn
aangesteld bij de instellingen voor elektronisch geld, verlenen hun
medewerking aan het toezicht dat de Bank krachtens dit artikel
uitoefent, op hun eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de regels van het vak en de richtlijnen van de Bank.
Daartoe is artikel 115, § 4, § 5, 1° en 2°, en §§ 8 tot en met 11 op hen van
toepassing. Tegen erkend commissarissen die te goeder trouw informa-
tie hebben verstrekt als bedoeld in artikel 115, § 5 kunnen geen
burgerrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke vorderingen wor-
den ingesteld, noch professionele sancties worden uitgesproken.″.

Art. 294. In artikel 147, § 2, derde lid, van dezelfde wet worden de
woorden ″van maximum 2 500 000 euro per overtreding of maximum
50 000 euro per dag vertraging″ vervangen door de woorden ″van
maximum 2 500 000 euro per overtreding en maximum 50 000 euro per
dag vertraging″.

Art. 295. Artikel 172 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 172. Iedere instelling voor elektronisch geld naar Belgisch recht
moet worden opgericht in een van de volgende vennootschapsvormen:
coöperatieve vennootschap, naamloze vennootschap, Europese ven-
nootschap of Europese coöperatieve vennootschap, met inachtneming
van de specifieke vereisten die neergelegd zijn in deze wet of in de
Europese regelgeving.″.

Art. 296. Artikel 173 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid,
luidende:

″In afwijking van artikel 6:4 en van de bepalingen van Boek 6, Titel 6
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet iedere
instelling voor elektronisch geld die is opgericht als coöperatieve
vennootschap over een kapitaal beschikken waarvan het vast gedeelte
niet lager mag zijn dan het in het eerste lid bedoelde bedrag.″.

HOOFDSTUK 17. — Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht

Art. 297. Artikel VII.161 van het Wetboek economisch recht, inge-
voegd bij de wet van 19 april 2014, wordt vervangen als volgt:

″Art. VII.161. De kredietgevers moeten worden opgericht in een van
de volgende vennootschapsvormen: coöperatieve vennootschap, naam-
loze vennootschap, Europese vennootschap of Europese coöperatieve
vennootschap, of als rechtspersoon voor de Europese economische
samenwerkingsverbanden die geen vennootschap zijn, met inachtne-
ming van de specifieke vereisten die neergelegd zijn in deze wet, het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in de Europese
regelgeving.″.

Art. 298. In artikel VII.163, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 19 april 2019, worden de woorden ″een al dan
niet stemrechtverlenende deelneming van ten minste 20 % in het
kapitaal van de kredietgever bezitten, of die de kredietgever controle-
ren″ vervangen door de woorden ″een al dan niet stemrechtverlenende

Art. 290. Dans l’article 111, alinéa 1er, de la même loi, les mots
″l’article 132 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″l’article 3:60 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 291. Dans l’article 114, alinéa 5, de la même loi, les mots ″les
articles 135 et 136 du Code des sociétés″ sont remplacés par les mots
″les articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations″.

Art. 292. Dans l’article 117, § 1er, 4°, alinéa 1er, de la même loi, les
mots ″démettre un ou plusieurs membres de l’organe légal d’adminis-
tration ou une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective
de l’établissement de paiement ou″ sont insérés entre les mots ″à défaut
d’un tel remplacement dans ce délai,″ et les mots ″substituer à
l’ensemble des organes d’administration et de gestion de l’établisse-
ment″.

Art. 293. Dans le Livre II, Titre IV de la même loi, il est inséré un
article 146/1, rédigé comme suit :

″Art. 146/1. § 1er. La Banque veille au respect par les établissements
de crédit et les établissements de monnaie électronique des articles 145
et 146. Aux fins de cette mission de contrôle, la Banque peut adopter
tous les instruments juridiques et prérogatives prévus par ou vertu de
la présente loi pour le contrôle des établissements de paiement,
notamment ceux prévus aux articles 102, 103, 106, 116, 117, 144 et 147
qui sont applicables par analogie, étant entendu qu’à l’égard des
établissements de crédit, la décision de révocation visée à l’article 117,
§ 1er, 7° est prise en conformité avec le Règlement MSU.

§ 2. Les commissaires agréés désignés au sein des établissements de
crédits en application de l’article 223 de la loi bancaire et les
commissaires agréés désignés au sein des établissements de monnaie
électronique en application de l’article 113 de la présente loi collaborent
au contrôle exercé par la Banque en vertu du présent article et ce, sous
leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément aux règles
de la profession et aux instructions de la Banque. À cette fin,
l’article 115, § 4, § 5, 1° et 2°, et §§ 8 à 11 leur est applicable. Aucune
action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune
sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui
ont procédé de bonne foi à une information visée à l’article 115, § 5.″.

Art. 294. Dans l’article 147, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots
″d’un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction ou de
maximum 50 000 euros par jour de retard″ sont remplacés par les mots
″d’un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de
maximum 50 000 euros par jour de retard″.

Art. 295. L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

″Art. 172. Les établissements de monnaie électronique de droit belge
doivent être constitués sous la forme d’une société parmi les formes
sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la
société européenne et la société coopérative européenne, moyennant le
respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou la
réglementation européenne.″.

Art. 296. L’article 173 de la même loi est complété par un alinéa
rédigé comme suit :

″Par dérogation à l’article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du
Code des sociétés et des associations, les établissements de monnaie
électronique constitués sous la forme d’une société coopérative doivent
être dotés d’un capital dont la part fixe ne peut pas être inférieure au
montant visé à l’alinéa 1er.″.

CHAPITRE 17. — Modifications du Code de droit économique

Art. 297. L’article VII.161 du Code de droit économique, inséré par
la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

″Art. VII.161. Les prêteurs doivent être constitués sous la forme d’une
société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la
société anonyme, la société européenne et la société coopéra-
tive européenne, ou sous forme de personne morale pour les groupe-
ments européens d’intérêt économique qui ne sont pas des sociétés,
moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente
loi, le Code des sociétés et des associations ou par la réglementa-
tion européenne.″.

Art. 298. Dans l’article VII.163, § 1er, alinéa 1er, du même Code,
inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots ″détiennent dans le capital du
prêteur une participation de 20 % au moins conférant ou non le droit de
vote, ou qui exercent le contrôle du prêteur″ sont remplacés par les
mots ″détiennent dans le capital du prêteur une participation de 20 %
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deelneming van ten minste 20 % in het kapitaal van de kredietgever
bezitten, ten minste 20 % van de stemrechten bezitten of de kredietge-
ver controleren″.

Art. 299. In de artikelen VII.164, § 1, eerste lid, en § 3, eerste lid,
VII.169, eerste en zesde lid, en VII.181, § 2, 1°, van hetzelfde wetboek
worden de woorden ″wettelijk bestuursorgaan″ telkens vervangen door
het woord ″bestuursorgaan″.

Art. 300. Artikel VII.165, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij
de wet van 19 april 2014, wordt vervangen als volgt:

″§ 2. Het hoofdbestuur en de statutaire zetel van de kredietgevers
moeten in België zijn gevestigd.″.

Art. 301. In artikel VII.168 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 19 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt:

″§ 1. Onverminderd de toepassing 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, geeft iedere alleen of in
onderling overleg handelende natuurlijke of rechtspersoon die besloten
heeft om, rechtstreeks of onrechtstreeks, een deelneming in het kapitaal
van een kredietgever of een deel van de stemrechten te verwerven of te
vergroten, waardoor het percentage van de gehouden stemrechten of
aandelen in het kapitaal de drempel van 20 %, 30 % of 50 % bereikt of
overschrijdt, dan wel de kredietgever zijn dochteronderneming wordt,
daarvan vooraf schriftelijk kennis aan de FSMA.″;

2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden ″of die de
kredietgever controleert″ vervangen door de woorden ″ten minste 20 %
van de stemrechten bezit of de kredietgever rechtstreeks of onrecht-
streeks controleert″;

3° er wordt een paragraaf 4 ingevoegd, luidende:

″§ 4. De kennisgevingsverplichtingen als bedoeld in paragraaf 1
gelden ook bij overschrijding of onderschrijding van drempels als
bedoeld in die paragraaf ingevolge het bestaan van dubbele of
meervoudige stemrechten, of door de verwerving van eigen aandelen
door de kredietgever, of door enige andere situatie die leidt tot een
wijziging van de omvang van een deelneming die niet het gevolg is van
een verwerving of vervreemding.

Bij een wijziging van de drempel als bedoeld in paragraaf 1 ingevolge
de toepassing van het eerste lid, wordt de beoordeling als bedoeld in
paragraaf 2 uitgevoerd, met dien verstande dat de in die bepalingen
bedoelde verwerving dan tot doel heeft de omvang van de deelneming
te wijzigen.″.

Art. 302. In artikel XX.1, § 2, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, worden de woorden ″en de
gemengde financiële holdings″ vervangen door de woorden ″, de
gemengde financiële holdings, de betalingsinstellingen en de instellin-
gen voor elektronisch geld″.

HOOFDSTUK 18. — Wijzigingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Art. 303. In Artikel 1:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van 23 maart 2019 wordt de bepaling onder 5° vervangen
als volgt:

″5° de centrale effectenbewaarinstellingen bedoeld in artikel 36/1,
25°, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek
statuut van de Nationale Bank van België, en de ondersteuning
verlenende instellingen bedoeld in artikel 36/26/1, §§ 4 en 5, van
dezelfde wet.″.

Art. 304. In artikel 3:1, § 3 van hetzelfde Wetboek wordt de bepaling
onder 4° opgeheven.

Art. 305. In de artikelen 3:2 en 3:3 van hetzelfde Wetboek worden
telkens de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de derde leden, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt:

″1° de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2° en 3°, bedoelde vennootschappen;″;

2° de derden leden wordt aangevuld met de bepaling onder 3°,
luidende:

″3° de in artikel 1:12, 5°, bedoelde organisaties van openbaar belang.″.

au moins conférant ou non le droit de vote, détiennent 20 % au moins
des droits de vote, ou exercent le contrôle du prêteur″.

Art. 299. Dans les articles VII.164, § 1er, alinéa 1er, en § 3, alinéa 1er,
VII.169, alinéas 1er et 6, et VII.181, § 2, 1°, du même Code, les mots
″organe légal d’administration″ sont chaque fois remplacés par les mots
″organe d’administration″.

Art. 300. L’article VII.165, § 2, du même Code, inséré par la loi du
19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

″§ 2. L’administration centrale et le siège statutaire des prêteurs
doivent être établis en Belgique.″.

Art. 301. À l’article VII.168 du même Code, inséré par la loi
du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

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

″§ 1er. Sans préjudice de l’application 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, toute personne physique ou morale
agissant seule ou de concert avec d’autres, qui se propose soit
d’acquérir, directement ou indirectement, une participation dans le
capital d’un prêteur ou une quotité des droits de vote, soit de procéder,
directement ou indirectement, à une augmentation de cette participa-
tion dans le capital d’un prêteur ou de cette quotité des droits de vote,
de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital
détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou
que le prêteur devienne sa filiale, le notifie au préalable par écrit à la
FSMA.″;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ″ou exerçant le contrôle
du prêteur″ sont remplacés par les mots ″, au moins 20 % des droits de
vote, ou exerçant, directement ou indirectement, le contrôle sur le
prêteur″;

3° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit :

″§ 4. Les obligations de notification visées au paragraphe 1er sont
également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés
par ce paragraphe qui résultent de l’existence de droits de vote doubles
ou multiples, ou encore d’une acquisition d’actions propres par le
prêteur, ou encore de toute autre situation impliquant une modification
du niveau d’une participation qui n’est pas la conséquence d’une
acquisition ou d’une cession.

Dans le cas d’un changement de seuil visé au paragraphe 1er

résultant de l’application de l’alinéa 1er, l’évaluation prévue au
paragraphe 2 est applicable étant entendu que l’acquisition prévue
auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participa-
tion.″.

Art. 302. Dans l’article XX.1er, § 2, du même Code, modifié en
dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les mots ″et aux compagnies
financières holding mixtes″ sont remplacés par les mots ″, aux
compagnies financières holding mixtes, aux établissements de paie-
ment et aux établissements de monnaie″.

CHAPITRE 18. — Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 303. Dans l’article 1:12, du Code des sociétés et des associations
du 23 mars 2019, le 5° est remplacé par ce qui suit:

″5° les dépositaires centraux de titres visés à l’article 36/1, 25° de la
loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale
de Belgique et les organismes de support visés à l’article 36/26/1, §§ 4
et 5, de la même loi.″.

Art. 304. Dans l’article 3:1, § 3, du même Code, le 4°, est abrogé.

Art. 305. Aux articles 3:2 et 3:3, du même Code, les modifications
suivantes sont chaque fois apportées :

1° dans les alinéas 3, le 1° est remplacé par ce qui suit :

″1° aux sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° et 3°;″;

2° les alinéas 3 sont complétés par un 3° rédigé comme suit :

″3° aux entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°.″.
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Art. 306. In artikel 3:4, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden ″Tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° en
4°, bedoelde vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Tenzij het
gaat om één van de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2° en 3°, bedoelde
vennootschappen of om één van de in artikel 1:12, 5°, bedoelde
organisaties van openbaar belang″.

Art. 307. In artikel 3:8, § 1, van hetzelfde Wetboek worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″organisaties van openbaar
belang als bedoeld in artikel 1:12, 2°, vennootschappen bedoeld in
artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° of 4°″ vervangen door de woorden ″organisaties
van openbaar belang als bedoeld in artikel 1:12, 2° en 5°, vennootschap-
pen bedoeld in artikel 3:1, § 3, 1°, 2° of 3°″;

2° in het tweede lid worden de woorden ″Tenzij het gaat om één van
de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°, of 4°, bedoelde vennootschappen″
vervangen door de woorden ″Tenzij het gaat om één van de in
artikel 3:1, § 3, 1°, 2° of 3°, bedoelde vennootschappen of om één van de
in artikel 1:12, 5°, bedoelde organisaties van openbaar belang″.

Art. 308. In artikel 3:9 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
″Tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° of 4°, bedoelde
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Tenzij het gaat om één
van de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2° of 3°, bedoelde vennootschappen of om
één van de in artikel 1:12, 5°, bedoelde organisaties van openbaar
belang″.

Art. 309. In artikel 3:12, § 1, 6°, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden ″tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° of
4°, bedoelde vennootschappen″ vervangen door de woorden ″tenzij het
gaat om één van de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2° of 3°, bedoelde
vennootschappen of om een van de in artikel 1:12, 5°, bedoelde
organisaties van openbaar belang″.

Art. 310. In artikel 3:21 van hetzelfde Wetboek wordt de bepaling
onder 3° opgeheven.

Art. 311. In artikel 3:33 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
″, of op grond van artikel 18 van het koninklijk besluit van 26 septem-
ber 2005 houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de
met deze instellingen gelijkgestelde instellingen,″ opgeheven.

Art. 312. In artikel 3:72 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
″Tenzij het gaat om één van de in artikel 3:1, § 3, 1°, 2° of 4°, bedoelde
vennootschappen″ vervangen door de woorden ″Tenzij het gaat om één
van de in artikel 3:1, § 3, 1° of 2° bedoelde vennootschappen of om één
van de in artikel 1:12, 5°, bedoelde organisaties van openbaar belang″.

Art. 313. In de artikelen 5:30 en 6:29 van hetzelfde Wetboek worden
telkens de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″bij een vereffeningsinstel-
ling″ vervangen door de woorden ″bij een centrale effectenbewaarin-
stelling″;

2° het tweede lid wordt vervangen als volgt:

″De Nationale Bank van België, in haar hoedanigheid van centrale
effectenbewaarinstelling of enige andere centrale effectenbewaarinstel-
ling die een vergunning bezit of erkend is krachtens Verorde-
ning (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 (″Verordening 909/2014″), zijn de centrale effecten-
bewaarinstellingen die door de emittent kunnen worden belast met het
aanhouden van de gedematerialiseerde effecten en met de vereffening
van transacties in deze effecten. De Koning erkent de rekeninghouders
in België, op individuele wijze of op algemene wijze, per categorie van
instellingen, naargelang van hun bedrijvigheid.″;

3° in het derde en vijfde lid worden de woorden ″op naam van de
vereffeningsinstelling″ telkens vervangen door de woorden ″op naam
van de centrale effectenbewaarinstelling″;

4° in het zesde lid, 2° worden de woorden ″ten aanzien van
beleggingsondernemingen″ vervangen door de woorden ″ten aanzien
van beursvennootschappen″;

5° in het zesde lid wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt:

″3° ten aanzien van centrale tegenpartijen en centrale effectenbewaar-
instellingen gebruik van de bevoegdheden die haar werden toegekend
door de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek
statuut van de National Bank van België.″.

Art. 314. In de artikelen 5:31 en 6:30 van hetzelfde Wetboek worden
de woorden ″bij de vereffeningsinstelling″ telkens vervangen door de
woorden ″bij de centrale effectenbewaarinstelling″ en worden de

Art. 306. Dans l’article 3:4, alinéa 1er, du même Code, les mots ″Sauf
s’il s’agit des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3 et 4°,″ sont
remplacés par les mots ″Sauf s’il s’agit des sociétés visées à l’arti-
cle 3:1, § 3, 1°, 2° et 3°, ou des entités d’intérêt public visées à
l’article 1:12, 5°,″.

Art. 307. À l’article 3:8, § 1er, du même Code, les modifications
suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″les entités d’intérêt public visées à
l’article 1:12, 2°, les sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° ou 4°″ sont
remplacés par les mots ″les entités d’intérêt public visées à l’arti-
cle 1:12, 2°et 5°, les sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2°ou 3°″;

2° dans l’alinéa 2, les mots ″Sauf s’il s’agit de sociétés visées à
l’article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°, ou 4°″ sont remplacés par les mots ″Sauf s’il
s’agit des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ou des entités
d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°″.

Art. 308. Dans l’article 3:9 du même Code, les mots ″Sauf s’il s’agit
de sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°, ou 4°″ sont remplacés par
les mots ″Sauf s’il s’agit des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°,
ou des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°″.

Art. 309. Dans l’article 3:12, § 1er, 6°, du même Code, les mots ″sauf
s’il s’agit des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° ou 4°″ sont
remplacés par les mots ″sauf s’il s’agit des sociétés visées à l’arti-
cle 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ou des entités d’intérêt public visées à
l’article 1:12, 5°″.

Art. 310. Dans l’article 3:21 du même Code, le 3° est abrogé.

Art. 311. Dans l’article 3:33 du même Code, les mots ″, ou en vertu
de l’article 18 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des
organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes
de liquidation″ sont supprimés.

Art. 312. Dans l’article 3:72 du même Code, les mots ″Sauf s’il s’agit
d’une des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 4° ″sont remplacés
par les mots ″Sauf s’il s’agit d’une des sociétés visées à l’arti-
cle 3:1, § 3, 1° ou 2°, ou des entités d’intérêt public visées à
l’article 1:12, 5°″.

Art. 313. Aux articles 5:30 et 6:29 du même Code, les modifications
suivantes sont chaque fois apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″auprès d’un organisme de liquidation″
sont remplacés par les mots ″auprès d’un dépositaire central de titres″;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

″La Banque nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central
de titres ou tout autre dépositaire central de titres agréé ou reconnu en
vertu 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 Règle-
ment (UE) n° 236/2012 (″le Règlement 909/2014″), sont les dépositaires
centraux de titres qui peuvent être chargés par l’émetteur d’assurer la
conservation des titres dématérialisés et la liquidation des transactions
sur de tels titres. Le Roi agrée les teneurs de compte en Belgique de
manière individuelle ou de manière générale par catégorie d’établisse-
ments, en fonction de leur activité.″;

3° dans les alinéas 3 et 5, les mots ″au nom de l’organisme de
liquidation″ sont chaque fois remplacés par les mots ″au nom du
dépositaire central de titres″;

4° dans l’alinéa 6, 2°, les mots ″s’agissant d’entreprises d’investisse-
ment″ sont remplacés par les mots ″s’agissant de sociétés de bourse″;

5° dans l’alinéa 6, le 3° est remplacé par ce qui suit :

″3° utilise, s’agissant de contreparties centrales et de dépositaires
centraux de titres, les compétences qui lui sont attribuées par la loi du
22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de
Belgique.″.

Art. 314. Dans les articles 5:31 et 6:30 du même Code, les mots
″auprès de l’organisme de liquidation″ sont chaque fois remplacés par
les mots ″auprès du dépositaire central de titres″ et les mots ″à l’égard
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woorden ″ten opzichte van die vereffeningsinstelling″ vervangen door
de woorden ″ten opzichte van die centrale effectenbewaarinstelling″.

Art. 315. In de artikelen 5:33, 5:34, 6:32, 6:33, 7:38 en 7:39 van
hetzelfde Wetboek worden de woorden ″de vereffeningsinstelling″
telkens vervangen door de woorden ″de centrale effectenbewaarinstel-
ling″.

Art. 316. In de artikelen 5:35 en 6:34 van hetzelfde Wetboek worden
telkens de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″aan de vereffeningsinstel-
ling″ vervangen door de woorden ″aan de centrale effectenbewaarin-
stelling″;

2° in het tweede lid worden de woorden ″De vereffeningsinstelling″
vervangen door de woorden ″De centrale effectenbewaarinstelling″ en
worden de woorden ″de vereffeningsinstelling″ vervangen door de
woorden ″de centrale effectenbewaarinstelling″.

Art. 317. In de artikelen 5:36, 5:37, 6:35, 6:36, 7:41, 7:42, 7:130 en 7:166
van hetzelfde Wetboek worden de woorden ″de vereffeningsinstelling″
telkens vervangen door de woorden ″de centrale effectenbewaarinstel-
ling″.

Art. 318. In de artikelen 5:39, eerste lid, en 6:38, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek worden de woorden ″bij een vereffeningsinstelling
of bij een onderneming die ten opzichte van die instelling als
tussenpersoon optreedt″ telkens vervangen door de woorden ″bij een
centrale effectenbewaarinstelling of bij een onderneming die ten
opzichte van die centrale effectenbewaarinstelling als tussenpersoon
optreedt″.

Art. 319. In artikel 7:35 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″bij een vereffeningsinstel-
ling″ vervangen door de woorden ″bij een centrale effectenbewaarin-
stelling″;

2° het tweede lid wordt vervangen als volgt:

″De Nationale Bank van België, in haar hoedanigheid van centrale
effectenbewaarinstelling of enige andere centrale effectenbewaarinstel-
ling die een vergunning bezit of erkend is krachtens 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 (″Verordening 909/2014″), zijn de centrale effectenbewaar-
instellingen die door de emittent kunnen worden belast met het
aanhouden van de gedematerialiseerde effecten en met de vereffening
van transacties in deze effecten. De Koning erkent de rekeninghouders
in België, op individuele wijze of op algemene wijze, per categorie van
instellingen, naargelang van hun bedrijvigheid″;

3° in het derde en vijfde lid worden de woorden ″op naam van de
vereffeningsinstelling″ telkens vervangen door de woorden ″op naam
van de centrale effectenbewaarinstelling″;

4° in het zesde lid, 2° worden de woorden ″ten aanzien van
beleggingsondernemingen″ vervangen door de woorden ″ten aanzien
van beursvennootschappen″;

5° in het zesde lid wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt:

″3° ten aanzien van centrale tegenpartijen en centrale effectenbewaar-
instellingen gebruik van de bevoegdheden die haar werden toegekend
door de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek
statuut van de Nationale Bank van België.″.

Art. 320. In artikel 7:36 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
″bij de vereffeningsinstelling″ vervangen door de woorden ″bij de
centrale effectenbewaarinstelling″, worden de woorden ″ten opzichte
van die vereffeningsinstelling″ vervangen door de woorden ″ten
opzichte van die centrale effectenbewaarinstelling″ en worden de
woorden ″tegelijk bij de vereffeningsinstelling″ vervangen door de
woorden ″tegelijk bij de centrale effectenbewaarinstelling″.

Art. 321. In artikel 7:40 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″aan de vereffeningsinstel-
ling″ vervangen door de woorden ″aan de centrale effectenbewaarin-
stelling″;

2° in het tweede lid worden de woorden ″De vereffeningsinstelling″
vervangen door de woorden ″De centrale effectenbewaarinstelling″ en
worden de woorden ″voor de vereffeningsinstelling″ vervangen door
de woorden ″voor de centrale effectenbewaarinstelling″.

de cet organisme de liquidation″ sont remplacés par les mots ″à l’égard
de ce dépositaire central de titres″.

Art. 315. Dans les articles 5:33, 5:34, 6:32, 6:33, 7:38 et 7:39 du même
Code, les mots ″de l’organisme de liquidation″ sont chaque fois
remplacés par les mots ″du dépositaire central de titres″.

Art. 316. Dans les articles 5:35 et 6:34 du même Code, les modifica-
tions suivantes sont chaque fois apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″à l’organisme de liquidation″ sont
remplacés par les mots ″au dépositaire central de titres″;

2° dans l’alinéa 2, les mots ″L’organisme de liquidation″ sont
remplacés par les mots ″Le dépositaire central de titres″ et les mots
″l’organisme de liquidation″ sont remplacés par les mots ″le dépositaire
central de titres″.

Art. 317. Dans les articles 5:36, 5:37, 6:35, 6:36, 7:41, 7:42, 7:130 et
7:166 du même Code, les mots ″l’organisme de liquidation″ sont chaque
fois remplacés par les mots ″le dépositaire central de titres″.

Art. 318. Dans les articles 5:39, alinéa 1er, et 6:38, alinéa 1er, du même
Code, les mots ″auprès d’un organisme de liquidation ou auprès d’un
établissement agissant comme intermédiaire à l’égard de cet orga-
nisme″ sont chaque fois remplacés par les mots ″auprès d’un déposi-
taire central de titres ou auprès d’un établissement agissant comme
intermédiaire auprès de ce dépositaire central de titres″.

Art. 319. À l‘article 7:35 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″auprès d’un organisme de liquidation″
sont remplacés par les mots ″auprès d’un dépositaire central de titres″;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

″La Banque nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central
de titres ou tout autre dépositaire central de titres agréé ou reconnu en
vertu 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 Règle-
ment (UE) n° 236/2012 (″le Règlement 909/2014″), sont les dépositaires
centraux de titres qui peuvent être chargés par l’émetteur d’assurer la
conservation des titres dématérialisés et la liquidation des transactions
sur de tels titres. Le Roi agrée les teneurs de compte en Belgique de
manière individuelle ou de manière générale par catégorie d’établisse-
ments, en fonction de leur activité.″;

3° dans les alinéas 3 et 5, les mots ″au nom de l’organisme de
liquidation″ sont chaque fois remplacés par les mots ″au nom du
dépositaire central de titres″;

4° dans l’alinéa 6, 2°, les mots ″s’agissant d’entreprises d’investisse-
ment″ sont remplacés par les mots ″s’agissant de sociétés de bourse″;

5° dans l’alinéa 6, le 3° est remplacé par ce qui suit :

″3° utilise, s’agissant de contreparties centrales et de dépositaires
centraux de titres, les compétences qui lui sont attribuées par la loi
du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de
Belgique.″.

Art. 320. Dans l’article 7:36 du même Code, les mots ″auprès de
l’organisme de liquidation″ sont remplacés par les mots ″auprès du
dépositaire central de titres″, les mots ″à l’égard de cet organisme de
liquidation″ sont remplacés par les mots ″à l’égard de ce dépositaire
central de titres″ et les mots ″auprès à la fois de l’organisme de
liquidation″ sont remplacés par les mots ″auprès à la fois du dépositaire
central de titres″.

Art. 321. À l’article 7:40 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″à l’organisme de liquidation″ sont
remplacés par les mots ″au dépositaire central de titres″;

2° dans l’alinéa 2, les mots ″L’organisme de liquidation″ sont
remplacés par les mots ″Le dépositaire central de titres″ et les mots
″l’organisme de liquidation″ sont remplacés par les mots ″le dépositaire
central de titres″.
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Art. 322. In artikel 7:44, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden ″bij een vereffeningsinstelling″ vervangen door de woorden
″bij een centrale effectenbewaarinstelling″.

Art. 323. In artikel 7:134 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden ″of van een
vereffeningsinstelling″ vervangen door de woorden ″of van een
centrale effectenbewaarinstelling″;

2° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden ″de vereffeningsin-
stelling″ vervangen door de woorden ″de centrale effectenbewaarin-
stelling″.

HOOFDSTUK 19. — Overgangsbepalingen

Art. 324. In afwijking van de artikelen 16 en 498 van de wet
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstel-
lingen en beursvennootschappen en onverminderd de naleving van de
andere bepalingen van deze wet, mogen de kredietinstellingen en de
beursvennootschappen die op de datum van inwerkingtreding van
deze wet de vorm hebben van een gewone commanditaire vennoot-
schap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigin-
gen, deze vorm behouden.

Art. 325. In afwijking van de artikelen 16 en 498 van de wet
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstel-
lingen en beursvennootschappen en onverminderd de naleving van de
andere bepalingen van deze wet, mogen de kredietinstellingen en de
beursvennootschappen die op de datum van inwerkingtreding van
deze wet de vorm hebben van een commanditaire vennootschap op
aandelen, deze vorm behouden tot 1 juli 2023.

Art. 326. § 1. In afwijking van de artikelen 16 en 498 van de wet
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstel-
lingen en beursvennootschappen beschikken kredietinstellingen en de
beursvennootschappen die op de datum van inwerkingtreding van
deze wet de vorm hebben van een besloten vennootschap in de zin van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over een termijn
van zes maanden te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van
deze wet om te voldoen aan het genoemde artikelen 16 en 498.

§ 2. In afwijking van artikel 20 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 vermo-
gensbeheer en beleggingsadvies beschikken de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies die op de datum van inwerking-
treding van deze wet de vorm hebben van een besloten vennootschap
in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over
een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van
inwerkingtreding van deze wet om te voldoen aan het genoemd
artikel 20.

Art. 327. In afwijking van artikel 16 van de wet van 11 maart 2018
betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen
en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van
betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektro-
nisch geld, en de toegang tot betalingssystemen beschikken de
betalingsinstellingen die op de datum van inwerkingtreding van deze
wet de vorm hebben van een besloten vennootschap in de zin van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, of van een coöpera-
tieve vennootschap waarop artikel 41 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen van toepassing is, over een termijn van
zes maanden te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van
deze wet om te voldoen aan het genoemde artikel 16.

Art. 328. In afwijking van artikel 271/10 van de wet van 3 augus-
tus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die
voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellin-
gen voor belegging in schuldvorderingen en van artikelen 285, 288 en
299 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen
voor collectieve belegging en hun beheerders, mogen de institutionele
vennootschappen voor belegging in schuldvorderingen, de institutio-
nele beleggingsvennootschappen met een veranderlijk aantal rechten
van deelneming, de institutionele beleggingsvennootschappen met een
vast aantal rechten van deelneming en de private privaks die op de
datum van inwerkingtreding van deze wet zijn ingeschreven en in de
vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen zijn opgericht,
deze vennootschapsvorm behouden voor zover artikel 41 van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen dat toestaat.

Art. 322. Dans l’article 7:44, alinéa 1er, du même Code, les mots
″auprès d’un organisme de liquidation ou auprès d’un établissement
agissant comme intermédiaire à l’égard de cet organisme″ sont
remplacés par les mots ″auprès d’un dépositaire central de titres ou
auprès d’un établissement agissant comme intermédiaire de ce dépo-
sitaire central de titres″.

Art. 323. À l’article 7:134 du même Code, les modifications suivan-
tes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ″ou d’un organisme de
liquidation″ sont remplacés par les mots ″ou d’un dépositaire central de
titres″;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots ″l’organisme de
liquidation″ sont remplacés par les mots ″le dépositaire central de
titres″.

CHAPITRE 19. — Dispositions transitoires

Art. 324. Par dérogation aux articles 16 et 498 de la loi du 25 avril 2014
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des
sociétés de bourse et sans préjudice du respect des autres dispositions
de cette loi, les établissements de crédit et les sociétés de bourse qui
existent sous la forme d’une société en commandite simple au sens du
Code des sociétés et des associations à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi peuvent conserver cette forme.

Art. 325. Par dérogation aux articles 16 et 498 de la loi du 25 avril 2014
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des
sociétés de bourse et sans préjudice du respect des autres dispositions
de cette loi, les établissements de crédit et les sociétés de bourse qui
existent sous la forme d’une société en commandite par action à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent conserver cette forme
jusqu’au 1er juillet 2023.

Art. 326. § 1er. Par dérogation aux articles 16 et 498 de la de la loi
du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit et des sociétés de bourse, les établissements de crédit et les
sociétés de bourse qui existent sous la forme d’une société à responsa-
bilité limitée au sens du Code des sociétés et des associations à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’un délai de six mois
à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour se
conformer audits articles 16 et 498.

§ 2. Par dérogation à l’article 20 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, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement qui existent sous la forme d’une société à responsabilité
limitée au sens du Code des sociétés et des associations à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’un délai de six mois
à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour se
conformer audit article 20.

Art. 327. Par dérogation à l’article 16 de la loi du 11 mars 2018
relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des
établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de
prestataire de services de paiement et à l’activité d’émission de
monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement, les
établissements de paiement qui existent sous la forme d’une société à
responsabilité limitée au sens du Code des sociétés et des associations
ou sous la forme d’une société coopérative à laquelle est appliqué
l’article 41 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant dispositions diverses, à la date d’entrée en
vigueur de la présente loi, bénéficient d’un délai de six mois à compter
de la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer
audit article 16.

Art. 328. Par dérogation à l’article 271/10 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 et aux articles 285, 288 et 299 299 de la loi du loi du
19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs
et à leurs gestionnaires, les sociétés d’investissement en créances
institutionnelles, les sociétés d’investissement à nombre variable de
parts institutionnelles, les sociétés d’investissement à nombre fixe de
parts institutionnelles et les pricaf privées inscrites à la date d’entrée en
vigueur de la présente loi et constituées sous la forme d’une société en
commandite par actions sont autorisées à conserver cette forme sociale
dans la mesure permise par l’article 41 de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses.
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Art. 329. In afwijking van artikel VII.161 van het Wetboek econo-
misch recht beschikken de kredietgevers die op de datum van
inwerkingtreding van deze wet de vorm hebben van een besloten
vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, over een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de
datum van inwerkingtreding van deze wet om te voldoen aan het
genoemd artikel VII.161.

TITEL 4. — FINANCIËLE WIJZIGINGSBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van de wet van 2 april 1962 betreffende de
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke
investeringsmaatschappijen

Art. 330. In artikel 1, § 2, van de wet van 2 april 1962 betreffende de
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke
investeringsmaatschappijen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 decem-
ber 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zin ″Deze controle wordt uitgeoefend
door toedoen van een regeringscommissaris.″ vervangen door de zin
″Deze controle wordt uitgeoefend door toedoen van twee regerings-
commissarissen.″;

2° het tweede lid wordt vervangen als volgt:

″Een van de commissarissen wordt voorgedragen door de minister
van Financiën, de andere door de minister van Economische Zaken. Zij
worden door de Koning benoemd.″;

3° in het derde lid worden de woorden ″De regeringscommissaris
heeft″ vervangen door de woorden ″De regeringscommissarissen
hebben″;

4° het vierde lid wordt vervangen als volgt:

″Elke regeringscommissaris woont de vergaderingen van de raad
van bestuur bij, waarbij hij voorafgaandelijk op de hoogte werd gesteld
van de agenda ervan, wanneer hij dit nuttig acht. Elke regeringscom-
missaris heeft er een raadgevende stem.″;

5° het vijfde lid wordt vervangen als volgt:

″Elke regeringscommissaris schorst en brengt zowel de minister van
Financiën als de minister van Economische Zaken op de hoogte van
elke beslissing van de raad van bestuur die zou indruisen tegen hetzij
de wetten en besluiten, de statuten of het beheerscontract, hetzij de
prioritaire doeleinden van het financieel beleid van de Staat. Daartoe
beschikt elke regeringscommissaris over een termijn van vier vrije
dagen; deze termijn gaat in op de dag van de vergadering waarop de
beslissing is genomen, voor zover de regeringscommissarissen hiervoor
regelmatig werden opgeroepen en, indien dit niet het geval is, vanaf de
dag waarop zij kennis hebben gekregen van de beslissing.″;

6° in het zevende lid worden de woorden ″de regeringscommissaris″
vervangen door de woorden ″elke regeringscommissaris″;

7° in het achtste lid worden de woorden ″van de regeringscommis-
saris″ vervangen door de woorden ″van de regeringscommissarissen″
en worden de woorden ″vastgesteld door de minister van Financiën″
vervangen door de woorden ″gezamenlijk vastgesteld door de minister
van Financiën en de minister van Economische Zaken″;

8° het negende lid wordt vervangen als volgt:

″Met inachtneming van de regels inzake overheidsopdrachten wijzen
de ministers van Financiën en Economische Zaken, elk voor de door
hem voorgedragen regeringscommissaris, zo nodig deskundigen aan
om de regeringscommissarissen bij te staan. De vergoeding van de
deskundigen wordt betaald door de Staat en komt ten laste van de
onderneming.″.

Art. 331. In artikel 1, § 4, eerste lid, van dezelfde wet, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 28 april 2020, worden de woorden ″aan de
regeringscommissaris als bedoeld in § 2″ vervangen door de woorden
″aan de regeringscommissarissen bedoeld in § 2″.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van de wet
van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen

Art. 332. In artikel 15 van de wet van 11 augustus 1987 houdende
waarborg van werken uit edele metalen, worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden ″in het handelsregister″
vervangen door de woorden ″in de Kruispuntbank van Ondernemin-
gen″;

2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt:

″§ 2. Iedere fabrikant, handelskeurmeester of opkoper van edele
metalen is verplicht zich te laten inschrijven in het waarborgregister
neergelegd bij het waarborgkantoor. Na de stopzetting van zijn
beroepswerkzaamheid is hij verplicht zich uit dat register uit te
schrijven.

Art. 329. Par dérogation à l’article VII.161 du Code de droit
économique, les prêteurs qui existent sous la forme d’une société à
responsabilité limitée au sens du Code des sociétés et des associations
à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’un délai de
six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi
pour se conformer audit article VII.161.

TITRE 4. — DISPOSITIONS FINANCIÈRES MODIFICATIVES

CHAPITRE 1er. — Modifications de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société
fédérale de Participations et d’Investissement et les sociétés régionales
d’investissement

Art. 330. À l’article 1er, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la
Société fédérale de Participations et d’Investissement et les sociétés
régionales d’investissement, modifié en dernier lieu par la loi du
5 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, la phrase ″Ce contrôle est exercé à l’intervention
d’un commissaire du gouvernement.″ est remplacée par la phrase ″Ce
contrôle est exercé à l’intervention de deux commissaires du gouver-
nement.″;

2° l’alinéa 2 est remplacé comme suit :

″L’un des commissaires est proposé par le ministre des Finances,
l’autre est proposé par le ministre des Affaires économiques. Ils sont
nommés par le Roi.″;

3° dans l’alinéa 3, les mots ″Le commissaire du gouvernement a″ sont
remplacés par les mots ″Les commissaires du gouvernement ont″;

4° l’alinéa 4 est remplacé comme suit :

″Chaque commissaire du gouvernement assiste, quand il le juge utile,
aux réunions du conseil d’administration, l’ordre du jour de ces
réunions leur étant préalablement communiqué. Chaque commissaire
du gouvernement y a voix consultative.″;

5° l’alinéa 5 est remplacé comme suit :

″Chaque commissaire du gouvernement suspend et dénonce conjoin-
tement au ministre des Finances et au ministre des Affaires économi-
ques toute décision du conseil d’administration qui serait contraire, soit
aux lois et arrêtés, aux statuts ou au contrat de gestion, soit aux objectifs
prioritaires de la politique financière de l’État. À cet effet, chaque
commissaire du gouvernement dispose d’un délai de quatre jours
francs; ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision
a été prise, pour autant que les commissaires du gouvernement y aient
été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour
où ils en ont reçu connaissance.″;

6° dans l’alinéa 7, les mots ″le commissaire du gouvernement″ sont
remplacés par les mots ″chaque commissaire du gouvernement″;

7° dans l’alinéa 8, les mots ″du commissaire du gouvernement″ sont
remplacés par les mots ″des commissaires du gouvernement″ et les
mots ″fixée par le ministre des Finances″ sont remplacés par les mots
″fixée conjointement par le ministre des Finances et le ministre des
Affaires économiques″;

8° l’alinéa 9 est remplacé comme suit :

″Dans le respect des règles qui régissent les marchés publics, les
ministres des Finances et des Affaires économiques, chacun en ce qui
concerne le commissaire du gouvernement qu’il a proposé, désignent,
en cas de besoin, les experts chargés d’assister les commissaires du
gouvernement. La rémunération des experts est payée par l’État et
supportée par la société.″.

Art. 331. Dans l’article 1er, § 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié en
dernier lieu par la loi du 28 avril 2020, les mots ″au commissaire du
gouvernement visé au § 2″ sont remplacés par les mots ″aux commis-
saires du gouvernement visés au § 2″.

CHAPITRE 2. — Modifications de la loi du 11 août 1987
relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux

Art. 332. À l’article 15 de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie
des ouvrages en métaux précieux, les modifications suivantes sont
apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots ″au registre de commerce″ sont
remplacés par les mots ″à la Banque Carrefour des Entreprises″;

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

″§ 2. Tout fabricant, essayeur de commerce ou racheteur en métaux
précieux, est tenu de prendre une inscription au registre de la garantie,
déposé au bureau de la garantie. Après la cessation de son activité
professionnelle, il est tenu de se désinscrire de ce registre.
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Dit register houdt een verwerking van gegevens in met als doelstel-
lingen: consumentbescherming, transparantie en strijd tegen de fraude.

Onder consumentenbescherming moet hier verstaan worden de
mogelijkheid om de oorsprong van de edele metalen na te zien door
middel van de stempel.

Onder transparantie moet men hier de toegankelijkheid van het
register verstaan. In dit geval is het register toegankelijk voor de
medewerkers van de Koninklijke Munt van België, de politie en de
economische inspectie. Bovendien heeft iedere natuurlijke persoon en
iedere rechtspersoon, ingeschreven in het register, toegang tot hun
eigen dossier.

Onder strijd tegen de fraude wordt verstaan de mogelijkheid om
controles te doen ter bestrijding van misdrijven als heling en oplichting.

De gegevens opgenomen in het register zijn de volgende:

1° Voor de natuurlijke personen: naam, voornaam, rijksregisternum-
mer, inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en, wanneer het om een fabrikant of handelskeurmeester gaat, de
stempel;

2° Voor de rechtspersonen: maatschappelijk doel, adres, inschrij-
vingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen, naam, voor-
naam en adres van de bestuurder, en wanneer het om een fabrikant of
een handelskeurmeester gaat, de stempel.

De gegevens in het register worden bewaard gedurende de beroeps-
activiteit van de betrokken persoon. Na de beroepsactiviteit worden
deze gegevens nog 50 jaar bewaard in de dienst waarna ze aan het
Rijksarchief worden overgemaakt.

De FOD Financiën, vertegenwoordigd door de voorzitter van het
Directiecomité, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de
gegevens.

De Koning bepaalt de nadere regels betreffende die inschrijving
alsook de toegangsmodaliteiten tot het register.″;

3° artikel 15 wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende:

″§ 3. Onder opkoper van edele metalen dient te worden verstaan elke
onderneming in de zin van artikel I.1 van het Wetboek van economisch
recht die de consument aanbiedt om werken uit edele metalen in te
kopen.

De opkoper van edele metalen moet:

1° een weegschaal bezitten en gebruiken die voldoet aan de
wettelijke vereisten met betrekking tot de meetinstrumenten en dan in
het bijzonder de weeginstrumenten;

2° de inkoopprijzen voor de verschillende edele metalen op een
zichtbare wijze afficheren;

3° een strafregister hebben waarop geen enkele veroordeling wegens
één van de strafbare feiten bedoeld in artikel 1, punten a) tot f), van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk
verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde
ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, voorkomt.″.

Art. 333. In dezelfde wet wordt artikel 18 als volgt vervangen:

″Art. 18. Bij overdracht van zijn onderneming mag de overdragende
fabrikant de geregistreerde stempelhandtekening niet meer gebruiken.
De overnemer mag deze, met de goedkeuring van de overdrager,
gebruiken op voorwaarde dat de overname geattesteerd is door het
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

De Koning bepaalt de nadere regels voor de kennisgeving aan het
waarborgkantoor.″.

Art. 334. In dezelfde wet wordt artikel 25 als volgt vervangen:

″Art. 25. § 1. Onverminderd de bevoegdheden van de politieambte-
naren van de lokale en federale politie, worden de in artikel XV.2 van
het Wetboek van economisch recht bedoelde ambtenaren belast met het
toezicht op de toepassing van deze wet en van de besluiten tot
uitvoering ervan en zijn ze bevoegd om de overtredingen van de
bepalingen van deze wet op te sporen en vast te stellen. Ze hebben de
opsporings- en vaststellingsbevoegdheden zoals bedoeld in de artike-
len XV.2 tot XV.5, XV.10 en XV.32 tot XV.34 van genoemd wetboek.

§ 2. De krachtens artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht
door de minister van Economie aangestelde ambtenaren kunnen
overeenkomstig artikel XV.31 van hetzelfde wetboek een waarschu-
wing richten tot de overtreder.

De overeenkomstig artikel XV.61 van genoemd wetboek aangestelde
ambtenaren kunnen aan de overtreder een geldsom voorstellen waar-
van de betaling de strafvordering doet vervallen volgens de procedure
beschreven in dezelfde bepaling.″

Ce registre est un traitement de données qui a pour objectifs : la
protection des consommateurs, la transparence et la lutte contre la
fraude.

Par protection des consommateurs, il faut ici entendre la possibilité
de vérifier l’origine des objets en métaux précieux, au moyen du
poinçon.

Par transparence, il faut ici entendre l’accessibilité du registre. En
l’occurrence, le registre est accessible aux agents de la Monnaie royale
de Belgique, de la police et de l’Inspection économique. De plus, chaque
personne physique et chaque personne morale, inscrites dans le
registre, a accès à son propre dossier.

Par lutte contre la fraude, il faut ici entendre la possibilité d’effectuer
des contrôles en vue de combattre des délits comme le recel et
l’escroquerie.

Les données reprises dans le registre sont les suivantes :

1° Pour les personnes physiques : nom , prénom, numéro de registre
national, numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises
et, s’il s’agit d’un fabricant ou d’un essayeur de commerce, le poinçon;

2° Pour les personnes morales : raison sociale, adresse, numéro
d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, nom, prénom et
adresse de l’administrateur, et s’il s’agit d’un fabricant ou d’un essayeur
de commerce, le poinçon;

Les données du registre sont conservées pendant la durée de
l’activité professionnelle de la personne concernée. Après la fin de
l’activité professionnelle, ces données sont conservées encore pendant
cinquante ans, puis elles sont transmises aux archives du Royaume.

Le SPF Finances, représenté par le président du Comité de direction,
est le responsable du traitement des données.

Le Roi détermine les modalités de cette inscription et les modalités
d’accès au registre.″;

3° l’article 15 est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

″§ 3. Par racheteur en métaux précieux, il faut entendre toute
entreprise au sens de l’article I.1 du Code de droit économique qui
propose au consommateur le rachat d’ouvrages en métaux précieux.

Le racheteur en métaux précieux doit :

1° posséder et utiliser une balance conforme aux exigences légales
relatives aux instruments de mesure, et en particulier aux instruments
de pesage;

2° afficher de manière visible des taux de rachat pour les divers
métaux précieux;

3° avoir un casier judiciaire ne comportant aucune condamnation par
suite d’une des infractions visées à l’article 1er, points a) à f), de l’arrêté
royal n°22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à
certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, profes-
sions ou activités.″.

Art. 333. Dans la même loi, l’article 18 est remplacé par ce qui suit :

″Art. 18. En cas de cession de son établissement, le fabricant cédant
ne peut plus utiliser le poinçon-signature enregistré. Le repreneur peut
l’utiliser, avec l’accord du cédant, à condition que la reprise soit attestée
par l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle.

Le Roi détermine les modalités d’information du Bureau de la
garantie.″.

Art. 334. Dans la même loi, l’article 25 est remplacé par ce qui suit :

″Art. 25. § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de
police de la police locale et fédérale, les agents visés à l’article XV.2 du
Code de droit économique sont chargés de surveiller l’application de la
présente loi et de ses arrêtés d’exécution et sont compétents pour
rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente
loi. Ils disposent des compétences de recherche et de constatation visées
aux articles XV.2 à XV.5, XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code.

§ 2. Les agents commissionnés par le ministre de l’Économie en vertu
de l’article XV.2 du Code de droit économique peuvent adresser au
contrevenant un avertissement, conformément à l’article XV.31 du
même code.

Les agents désignés conformément à l’article XV.61 dudit code
peuvent proposer au contrevenant le paiement d’une somme qui éteint
l’action publique suivant la procédure prévue par la même disposi-
tion.″
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HOOFDSTUK 3. — Wijzigingen van de wet van 11 mei 1995 inzake de
tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organi-
satie van de Verenigde Naties

Art. 335. In artikel 4 van de wet van 11 mei 1995 inzake de
tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de
Organisatie van de Verenigde Naties worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″met een boete van duizend
tot één miljoen frank″ vervangen door de woorden ″met een boete van
25 tot 25 000 euro″;

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

″Inbreuken op de maatregelen vervat in de ter uitvoering van deze
wet genomen besluiten kunnen door de bevoegde minister worden
bestraft met een administratieve boete van 250 tot 2 500 000 euro.″

HOOFDSTUK 4. — Wijzigingen van de wet van 22 februari 1998
tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België

Art. 336. In artikel 19 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststel-
ling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en de wet van
5 december 2017, wordt punt 7 vervangen als volgt:

″7. In spoedeisende gevallen of bijzondere omstandigheden vastge-
steld door de gouverneur of, bij diens afwezigheid, door de vicegou-
verneur, kan het beslissen via een schriftelijke procedure of door
middel van telecommunicatietechnieken die een interactieve beraad-
slaging mogelijk maken, volgens de nadere regels bepaald in het
huishoudelijk reglement van de Bank.″.

Art. 337. Artikel 20 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 2 mei 2019, wordt aangevuld met de bepalingen onder punt 6,
luidende:

″6. In spoedeisende gevallen of bijzondere omstandigheden vastge-
steld door de voorzitter van de Regentenraad of, bij diens afwezigheid,
door de regent met de langste anciënniteit als regent of, als er
verscheidene zijn, door de oudste van hen, kan de Regentenraad
beslissen via een schriftelijke procedure of door middel van telecom-
municatietechnieken die een interactieve beraadslaging mogelijk maken,
volgens de nadere regels bepaald in het huishoudelijk reglement van de
Bank.″.

Art. 338. In artikel 21ter, § 3 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet
van 25 april 2014, wordt het tweede lid vervangen als volgt:

″De personen bedoeld in paragraaf 2, 9° en 10°, worden benoemd
voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Ze blijven in functie totdat
in hun vervanging wordt voorzien. Zij kunnen maar van hun functies
worden ontheven door de autoriteiten die hen benoemd hebben, indien
zij niet langer voldoen aan de voorwaarden voor de uitoefening van
hun functies of indien zij een zware fout hebben begaan.″.

HOOFDSTUK 5. — Wijzigingen van de wet van 2 augustus 2002
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 339. In de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op
de financiële sector en de financiële diensten wordt een artikel 2/1
ingevoegd, luidende:

″Art. 2/1. Elke verwijzing naar deze wet, naar de ter uitvoering ervan
genomen besluiten en reglementen, of naar een van hun bepalingen,
alsook elke verwijzing naar de in deze wet bedoelde Europese
richtlijnen of verordeningen, of naar een van hun bepalingen, omvat, in
voorkomend geval, ook een verwijzing naar de bepalingen van de
gedelegeerde handelingen en van de technische regulerings- of uitvoe-
ringsnormen die de Commissie heeft vastgesteld ter uitvoering van de
Europese richtlijnen of verordeningen die door deze wet of door de ter
uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen worden omgezet
of ten uitvoer gelegd, dan wel door de betrokken verwijzing worden
geviseerd.″

Art. 340. Artikel 26 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 6 december 2018, wordt aangevuld met een lid, luidende:

″Voor de toepassing van het eerste lid, 1° en 2°:

- worden de verbonden agenten die in een andere lidstaat van de EER
zijn gevestigd en op wie de kredietinstellingen of de beleggingsonder-
nemingen naar Belgisch recht een beroep doen, gelijkgesteld met een in
die andere lidstaat gevestigd bijkantoor;

- worden de verbonden agenten die in België zijn gevestigd en op wie
de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen naar het recht
van een andere lidstaat van de EER een beroep doen, gelijkgesteld met
een in België gevestigd bijkantoor.″

CHAPITRE 3. — Modifications de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en
œuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations
Unies

Art. 335. À l’article 4 de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en
œuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l’Organisation des
Nations Unies, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″d’une amende de mille à un million de
francs″ sont remplacés par les mots ″d’une amende de 25 à 25 000 euros″;

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

″Les infractions aux mesures contenues dans les arrêtés pris en
application de la présente loi peuvent être punies d’une amende
administrative de 250 à 2 500 000 euros par le ministre compétent.″

CHAPITRE 4. — Modifications de la loi du 22 février 1998
fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 336. Dans l’article 19 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut
organique de la Banque nationale de Belgique, modifié par l’arrêté
royal du 3 mars 2011 et la loi du 5 décembre 2017, le point 7 est
remplacé par ce qui suit :

″7. En cas d’urgence ou de circonstances particulières constatées par
le gouverneur ou, en son absence, par le vice-gouverneur, il peut
statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de
télécommunication permettant une délibération interactive, selon les
modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur de la Banque.″.

Art. 337. L’article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi
du 2 mai 2019, est complété par un point 6 rédigé comme suit :

″6. En cas d’urgence ou de circonstances particulières constatées par
le président du Conseil de régence ou, en son absence, par le régent
avec la plus grande ancienneté en qualité de régent ou s’il y en a
plusieurs, par le plus âgé parmi ces derniers, le Conseil de régence peut
statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de
télécommunication permettant une délibération interactive, selon les
modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur de la Banque.″.

Art. 338. Dans l’article 21ter, § 3, de la même loi, inséré par la loi
du 25 avril 2014, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

″Les personnes visées au paragraphe 2, 9° et 10°, sont nommées pour
un terme de quatre ans renouvelable. Elles restent en fonction jusqu’à
ce qu’il soit pourvu à leur remplacement. Elles ne peuvent être relevées
de leurs fonctions par les autorités qui les ont nommées que si elles ne
remplissent plus les conditions nécessaires à l’exercice de leurs
fonctions ou si elles ont commis une faute grave.″.

CHAPITRE 5. — Modifications de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 339. Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier et aux services financiers, il est inséré un article 2/1,
rédigé comme suit :

″Art. 2/1. Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements
pris pour son exécution, ou à l’une des leurs dispositions, ainsi que
toute référence à des directives ou règlements européens visés dans la
présente loi, ou à l’une de leurs dispositions, incluent également, le cas
échéant, une référence aux dispositions des actes délégués et des
normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la
Commission en exécution des directives ou règlements européens
transposés ou mis en œuvre par la présente loi ou par les arrêtés et
règlements pris pour son exécution, ou visés par la référence concer-
née.″

Art. 340. L’article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi
du 6 décembre 2018, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

″Pour les besoins de l’alinéa 1er, 1° et 2° :

- les agents liés établis dans un autre État membre de l’EEE et
auxquels recourent des établissements de crédit ou des entreprises
d’investissement de droit belge, sont assimilés à une succursale établie
dans cet autre État membre;

- Les agents liés établis en Belgique et auxquels recourent des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement relevant du
droit d’un autre État membre de l’EEE, sont assimilés à une succursale
établie en Belgique.″
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Art. 341. In artikel 27ter, § 5, 1°, tweede lid, van dezelfde wet,
ingevoegd bij de wet van 21 november 2017, worden de woorden ″van
artikel 25, lid 4, punt a), alinea 3 en 4, van richtlijn 2014/65/EU″
vervangen door de woorden ″als bedoeld in artikel 25, lid 4, a), alinea 2,
van richtlijn 2014/65/EU″.

Art. 342. In artikel 28ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet
van 2 juli 2010, vervangen bij de wet van 30 juli 2013 en gewijzigd bij de
wet van 21 november 2017, worden de volgende wijzigingen aange-
bracht:

1° paragraaf 1/1 wordt vervangen als volgt:

″§ 1/1. De artikelen 27, § 1, eerste zin, en 27bis, § 1, zijn van
toepassing op de kredietinstellingen die ressorteren onder het recht van
een lidstaat van de EER en die hun werkzaamheden in België mogen
uitoefenen in het kader van het vrij verrichten van diensten, ingeval zij
spaarrekeningen commercialiseren op het Belgische grondgebied.″;

2° paragraaf 2 wordt aangevuld met de woorden ″of, voor de
spaardeposito’s die zijn ontvangen door kredietinstellingen die in een
andere lidstaat van de EER zijn gevestigd, de analoge criteria die zijn
vastgesteld door de gelijkwaardige bevoegde autoriteiten van de
andere lidstaat″.

Art. 343. Artikel 60 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de
programmawet van 27 april 2007, wordt vervangen als volgt:

″Art. 60. In spoedeisende gevallen of in bijzondere omstandigheden
vastgesteld door de voorzitter of, in zijn afwezigheid, door de
ondervoorzitter of twee leden van het directiecomité die gezamenlijk
optreden, kan het directiecomité beslissen langs schriftelijk procedure
of door middel van elk telecommunicatiemiddel dat een gezamenlijke
beraadslaging toelaat, volgens de nadere regels bepaald in het inrich-
tingsreglement van de FSMA.″.

HOOFDSTUK 6. — Wijzigingen van de wet van 22 maart 2006 betreffende
de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van
financiële instrumenten

Art. 344. In artikel 5, § 1, vijfde lid, van de wet van 22 maart 2006
betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de
distributie van financiële instrumenten, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden ″of van artikel 3, 64°, van de wet van 25 april 2014″
worden toegevoegd na de woorden ″in de zin van artikel 2, 26°, van de
wet van 25 oktober 2016″;

2° de zin ″In ieder geval zijn de voorschriften bepaald door de
artikelen 10 en 70 tot 82 van de wet van 25 oktober 2016 en door de
artikelen 590 en 592 tot 600 van de wet van 25 april 2014 van
toepassing.″ wordt vervangen door de zin ″In ieder geval zijn de
voorschriften bepaald door, naargelang het geval, de artikelen 10 en 70
tot 82 van de wet van 25 oktober 2016, de artikelen 312, 315, 316, 317,
320, 321, 326 en 329 van de wet van 25 april 2014, of de artikelen 590,
592, 593, voor zover artikel 317 bij dit artikel van toepassing wordt
verklaard, 595, 596, 598/1 en 599 van de wet van 25 april 2014 van
toepassing.″.

Art. 345. In artikel 15, § 1, eerste lid, van dezelfde wet worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder d) worden de woorden ″artikel 11, § 1,
tweede lid, 3°″ vervangen door de woorden ″artikel 11, § 1, tweede lid,
2°″;

2° de bepaling onder f) wordt vervangen als volgt:

″f) de contactgegevens van Ombudsfin, de gekwalificeerde entiteit
voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen inzake
financiële diensten in de zin van Boek XVI van het Wetboek van
economisch recht.″.

Art. 346. In dezelfde wet wordt een artikel 20/1 ingevoegd, lui-
dende:

″Art. 20/1. Dit hoofdstuk is ook van toepassing bij niet-naleving van
de bepalingen van de gedelegeerde handelingen en van de technische
regulerings- of uitvoeringsnormen die de Commissie heeft vastgesteld
ter uitvoering van de bepalingen van richtlijn 2014/65/EU die worden
omgezet door deze wet of door de ter uitvoering ervan genomen
besluiten en reglementen, of door de bepalingen die in deze wet of in
de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen worden
bedoeld.″

Art. 341. Dans l’article 27ter, § 5, 1°, alinéa 2, de la même loi, inséré
par la loi du 21 novembre 2017, les mots ″prévues à l’article 25,
paragraphe 4, point a), alinéas 3 et 4, de la directive 2014/65/UE″ sont
remplacés par les mots ″visées à l’article 25, § 4, a), alinéa 2 de la
directive 2014/65/UE″.

Art. 342. À l’article 28ter de la même loi, inséré par la loi
du 2 juillet 2010, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par la
loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

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

″§ 1er/1. Les articles 27, § 1er, première phrase, et 27bis, § 1er

s’appliquent aux établissements de crédit relevant du droit d’un État
membre de l’EEE, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre
prestation de services, lorsqu’ils commercialisent des comptes d’épar-
gne sur le territoire belge.″;

2° le paragraphe 2 est complété par les mots ″ou, pour les dépôts
d’épargne reçus par des établissements de crédit établis dans un autre
État membre de l’EEE, les critères analogues définis par les autorités
similaires compétentes de l’autre État membre″.

Art. 343. L’article 60 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
loi-programme du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

″Art. 60. En cas d’urgence ou de circonstances particulières consta-
tées par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par
deux membres du comité de direction agissant conjointement, le comité
de direction peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de
techniques de télécommunication permettant une délibération collec-
tive, selon les modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur
de la FSMA.″.

CHAPITRE 6. — Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à
l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la
distribution d’instruments financiers

Art. 344. À l’article 5, § 1er, alinéa 5, de la loi du 22 mars 2006 relative
à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement
et à la distribution d’instruments financiers, modifié par la loi du
2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots ″ou de l’article 3, 64° de la loi du 25 avril 2014″ sont
insérés entre les mots ″au sens de l’article 2, 26° de la loi du
25 octobre 2016″ et les mots ″, a été établie en Belgique″;

2° la phrase ″En tout état de cause, les dispositions prévues par les
articles 10, 70 à 82 de la loi du 25 octobre 2016 et par les articles 590, 592
à 600 de la loi du 25 avril 2014 sont d’application.″ est remplacée par la
phrase ″En tout état de cause, les dispositions prévues, selon le cas, par
les articles 10, 70 à 82 de la loi du 25 octobre 2016, par les articles 312,
315, 316, 317, 320, 321, 326, 329 de la loi du 25 avril 2014, ou par les
articles 590, 592, 593, dans la mesure où il rend l’article 317 applicable,
595, 596, 598/1 et 599 de la loi du 25 avril 2014, sont d’application.″.

Art. 345. À l’article 15, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les
modifications suivantes sont apportées :

1° dans le d), les mots ″article 11, § 1er, alinéa 2, 3°″ sont remplacés par
les mots ″article 11, § 1er, alinéa 2, 2°″;

2° le f) est remplacé par ce qui suit :

″f) les coordonnées de l’Ombudsfin, entité qualifiée pour le règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation au sens du Livre XVI du
Code de droit économique, en matière de services financiers.″.

Art. 346. Dans la même loi, il est inséré un article 20/1, rédigé
comme suit :

″Art. 20/1. Le présent chapitre s’applique également en cas de
non-respect des dispositions des actes délégués et des normes techni-
ques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission en
exécution des dispositions de la directive 2014/65/UE transposées par
la présente loi ou par les arrêtés et règlements pris pour son exécution,
ou par des dispositions visées dans la présente loi ou dans les arrêtés et
règlements pris pour son exécution.″
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HOOFDSTUK 7. — 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

Art. 347. In de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toege-
laten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende
diverse bepalingen wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende:

″Art. 3/1. Elke verwijzing naar deze wet, naar de ter uitvoering ervan
genomen besluiten en reglementen, naar richtlijn 2004/109/EG of naar
een van hun bepalingen omvat, in voorkomend geval, ook een
verwijzing naar de overeenkomstige bepalingen van de gedelegeerde
handelingen en van de technische regulerings- of uitvoeringsnormen
die de Commissie ter uitvoering van voornoemde richtlijn heeft
vastgesteld.″

HOOFDSTUK 8. — Wijzigingen van de wet
van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)

Art. 348. Artikel 23 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse
bepalingen (I), gewijzigd bij de wetten van 21 december 2013,
30 juli 2018, en 2 mei 2019, wordt aangevuld met de bepalingen onder
20° en 21°, luidende:

″20° effect: financieel instrument in de zin van artikel 2, 1°, van de wet
van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en
de financiële diensten;

21° identificeerbaar: het beschikken over het nationale registratie-
nummer, of bij gebrek daarvan, de naam, de voornaam en de
geboortedatum van de houder of de huurder door de instelling-
depositaris of de instelling-verhuurder.″

Art. 349. In artikel 28 van dezelfde wet, vervangen bij de wet
van 30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden ″en 31 decem-
ber 2020″ vervangen door de woorden ″en 31 december 2021″;

2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zin ″De effecten die op het
moment waarop tot verkoop wordt overgegaan, geen waarde hebben,
mogen door de instellingen-depositaris zonder verdere formaliteiten
van de effectenrekening geschrapt worden.″ vervangen door de zin ″De
effecten die op het moment waarop tot verkoop wordt overgegaan,
geen waarde hebben of waarvoor geen kopers zijn gevonden of
waarvan de verkoopkosten hoger zijn dan hun waarde, mogen aan een
door de Koning op voorstel van Febelfin aangeduide vereniging zonder
winstoogmerk geschonken worden of mogen door de instellingen-
depositaris zonder verdere formaliteiten van de effectenrekening
geschrapt worden.″;

3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden ″waarvan de houder
niet identificeerbaar is of″ ingevoegd tussen de woorden ″de tegoeden
van slapende rekeningen″ en de woorden″waarvan het totaal bedrag″.

Art. 350. In artikel 32/1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet
van 30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ″, controleert de
inhoud ervan, en stuurt eventueel de niet-conforme omslagen naar de
instellingen-verhuurder terug″ opgeheven;

2° in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden ″, en, eventueel, voor
de terugzending van de niet-conforme omslagen naar de instellingen-
verhuurder″ vervangen door de woorden ″en bepaalt het lot van
niet-conforme enveloppen″.

3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden ″waarvan de
huurder niet kan worden geïdentificeerd en waarvoor geen gegevens
over de houder beschikbaar zijn″ vervangen door de woorden ″waar-
van de huurder niet identificeerbaar is″.

CHAPITRE 7. — 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. 347. 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 article 3/1, rédigé comme suit :

″Art. 3/1. Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements
pris pour son exécution, à la directive 2004/109/CE, ou à l’une de leurs
dispositions, inclut également, le cas échéant, une référence aux
dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techni-
ques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission en
exécution de la directive précitée.″

CHAPITRE 8. — Modifications de la loi
du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)

Art. 348. L’article 23 de la loi du 24 juillet 2008 portant des
dispositions diverses (I), modifié par les lois des 21 décembre 2013,
30 juillet 2018 et 2 mai 2019, est complété par les 20° et 21° rédigés
comme suit :

″20° titre : instrument financier au sens de l’article 2, 1°, de la loi
du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux
services financiers;

21° identifiable : la connaissance du numéro de registre national ou,
à défaut, le nom, le prénom et la date de naissance du titulaire ou du
locataire par l’établissement dépositaire ou l’établissement loueur.″

Art. 349. À l’article 28, de la même loi, remplacé par la loi
du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ″et le 31 décembre 2020″
sont remplacés par les mots ″et le 31 décembre 2021″;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase ″Les titres dont la valeur
est nulle au moment de procéder à la vente peuvent être rayés du
compte-titre par les établissements dépositaires sans autre formalité.″
est remplacée par la phrase ″Les titres dont la valeur est nulle au
moment de procéder à la vente ou qui n’ont pas trouvé d’acquéreurs ou
dont les frais de vente sont supérieurs à leur valeur peuvent être
donnés à une association sans but lucratif désignée par le Roi sur
proposition de Febelfin ou rayés du compte-titre par les établissement
dépositaires sans autre formalité.″;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ″dont le titulaire n’est pas
identifiable ou″ sont insérés entre les mots ″les avoirs des comptes
dormants″ et ″dont le montant total″.

Art. 350. À l’article 32/1, de la même loi, inséré par la loi
du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ″, en vérifie le contenu,
et renvoie le cas échéant les enveloppes non conformes aux établisse-
ments loueurs″ sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots ″, ainsi que du renvoi, le
cas échéant, des enveloppes non conformes vers les établissements
loueurs″ sont remplacés par les mots ″et détermine le sort des
enveloppes non conformes″.

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ″dont le locataire n’est
pas identifiable et pour lequel aucune donnée utile du titulaire n’est
disponible″ sont remplacés par les mots ″dont le locataire n’est pas
identifiable″.
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Art. 351. In artikel 38, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wet van 2 mei 2019, wordt de bepaling onder 2° opgeheven.

HOOFDSTUK 9. — Wijzigingen van het koninklijk besluit van 14 november
2008 tot uitvoering van de crisismaatregelen voorzien in de wet van
22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale
Bank van België, voor wat betreft de oprichting van het Garantiefonds voor
financiële diensten en van de wet van 28 december 2011 op het Afwikke-
lingsfonds

Afdeling 1. — Wijzigingen van het koninklijk besluit van 14 november
2008 tot uitvoering van de crisismaatregelen voorzien in de wet van
22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de
Nationale Bank van België, voor wat betreft de oprichting van het
Garantiefonds voor financiële diensten

Art. 352. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 novem-
ber 2008 tot uitvoering van de crisismaatregelen voorzien in de wet
van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de
Nationale Bank van België, voor wat betreft de oprichting van het
Garantiefonds voor financiële diensten, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 10 oktober 2011 et bij de wet van 22 april 2016, worden de
worden ″Deposito- en Consignatiekas″ vervangen door de woorden
″Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheids-
dienst Financiën″.

Art. 353. In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wet van
23 december 2009 en bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2011,
wordt paragraaf 4 vervangen als volgt:

″§ 4. De jaarlijkse bijdragen, de toegangsrechten en in voorkomend
geval de meerwaardevergoedingen bedoeld in de vorige paragrafen
worden gestort in de Schatkist.″.

Art. 354. In artikel 9/1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd
door de wet van 29 december 2010 en gewijzigd bij de wet
van 22 april 2016, worden de woorden ″Deposito- en Consignatiekas″
vervangen door de woorden ″Algemene Administratie van de Thesau-
rie van de Federale Overheidsdienst Financiën″.

Art. 355. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 356. In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 10 oktober 2011 en bij de wet van 22 april 2016,
worden de woorden ″In haar jaarverslag geeft de Deposito- en
Consignatiekas″ vervangen door de woorden ″Op haar website geeft de
Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheids-
dienst Financiën″.

Afdeling 2. — Wijzigingen van de wet
van 28 december 2011 op het Afwikkelingsfonds

Art. 357. In artikel 2, eerste lid, van de wet van 28 december 2011 op
het Afwikkelingsfonds, gewijzigd bij de wet van 27 juni 2016, worden
de woorden ″Deposito- en Consignatiekas″ vervangen door de woor-
den ″Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale
Overheidsdienst Financiën″.

Art. 358. In artikel 4, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wet van 27 juni 2016, worden de woorden ″Deposito- en Consignatie-
kas″ vervangen door de woorden ″Algemene Administratie van de
Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën″.

Art. 359. Artikel 5 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 360. In artikel 6, derde lid, van dezelfde wet, vervangen bij de
wet van 27 juni 2016, worden de woorden ″In haar jaarverslag geeft de
Deposito- en Consignatiekas″ vervangen door de woorden ″Op haar
website geeft de Algemene Administratie van de Thesaurie van de
Federale Overheidsdienst Financiën″.

HOOFDSTUK 10. — 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

Art. 361. In artikel 3, 13°, van de wet van 3 augustus 2012 betref-
fende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de
voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor beleg-
ging in schuldvorderingen, vervangen door de wet van 11 juli 2018,
wordt de bepaling onder ii) vervangen als volgt:

″ii) de toelating tot de verhandeling op een MTF of gereglementeerde
markt, terwijl de toepasselijke marktregels de natuurlijke of rechtsper-
sonen die geen professionele beleggers zijn die hun woonplaats of zetel
in België hebben niet verbieden om transacties in de betrokken effecten
uit te voeren;″

Art. 351. Dans l’article 38, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la
loi du 2 mai 2019, le 2° est abrogé.

CHAPITRE 9. — Modifications de l’arrêté royal du 14 novembre 2008
portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février
1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui
concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers et de
la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution

Section 1re. — Modifications de l’arrêté royal du 14 novembre 2008
portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi
du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale
de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour
les services financiers

Art. 352. Dans l’article 3 de l’arrêté royal du 14 novembre 2008
portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi
du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de
Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les
services financiers, modifié par l’arrêté royal du 10 octobre 2011 et par
la loi du 22 avril 2016, les mots ″la Caisse des Dépôts et Consignations,″
sont remplacés par les mots ″l’Administration générale de la Trésorerie
du Service public fédéral Finances″.

Art. 353. Dans l’article 8 du même arrêté, modifié par la loi
du 23 décembre 2009 et par l’arrêté royal du 10 octobre 2011, le
paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

″§ 4. Les contributions annuelles, les droits d’entrée et, le cas échéant,
les indemnités de plus-value visés aux paragraphes précédents sont
versés au Trésor″.

Art. 354. Dans l’article 9/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la
loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 22 avril 2016, les mots
″la Caisse des Dépôts et Consignations″ sont remplacés par les mots
″l’Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral
Finances″.

Art. 355. L’article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 356. Dans l’article 11 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal
du 10 octobre 2011 et par la loi du 22 avril 2016, les mots ″Dans son
rapport annuel, la Caisse des Dépôts et Consignations donne″ sont
remplacés par les mots ″L’Administration générale de la Trésorerie du
Service public fédéral Finances donne sur son site Internet″.

Section 2 . — Modifications de la loi
du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution

Art. 357. Dans l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 2011
relative au Fonds de résolution, modifié par la loi du 27 juin 2016, les
mots ″la Caisse des dépôts et Consignations″ sont remplacés par les
mots ″l’Administration générale de la Trésorerie du Service public
fédéral Finances″.

Art. 358. Dans l’article 4, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la
loi du 27 juin 2016, les mots ″la Caisse des dépôts et consignations″ sont
remplacés par les mots ″l’Administration générale de la Trésorerie du
Service public fédéral Finances″.

Art. 359. L’article 5 de la même loi est abrogé.

Art. 360. Dans l’article 6, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi
du 27 juin 2016, les mots ″Dans son rapport annuel, la Caisse des dépôts
et consignations″ sont remplacés par les mots ″L’Administration
générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances donne sur
son site Internet″.

CHAPITRE 10. — 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. 361. À l’article 3, 13°, 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,
remplacé par la loi du 11 juillet 2018, le ii) est remplacé par ce qui suit :

″ii) l’admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché
réglementé belge alors que les règles de marché applicables n’interdi-
sent pas aux personnes physiques ou morales autres que des investis-
seurs professionnels résidant en Belgique ou y ayant leur siège
d’effectuer des transactions sur les titres concernés;″
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Art. 362. In artikel 3/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
25 december 2016, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt:

″§ 1. Elke verwijzing naar deze wet, naar de ter uitvoering ervan
genomen besluiten en reglementen, naar richtlijn 2009/65/EG of naar
een van hun bepalingen omvat, in voorkomend geval, ook een
verwijzing naar de overeenkomstige bepalingen van de gedelegeerde
handelingen en van de technische regulerings- of uitvoeringsnormen
die de Commissie ter uitvoering van voornoemde richtlijn heeft
vastgesteld.″

Art. 363. Artikel 16, § 5, van dezelfde wet wordt aangevuld met een
lid, luidende:

″De rechten van deelneming in een bevek kunnen worden opge-
splitst in fracties, waaraan verhoudingsgewijs dezelfde rechten zijn
verbonden als aan enkelvoudige rechten van deelneming. Fracties
verlenen echter geen stemrecht, behalve wanneer ze in voldoende
aantal verenigd zijn om een enkelvoudig recht van deelneming te
vormen.″

Art. 364. Artikel 42, § 1, 5°, e), van dezelfde wet wordt vervangen als
volgt:

″e) De uitoefening van de in artikel 3, 22°, b), i), iii), iv) en ix),
bedoelde beheertaken mag enkel worden toevertrouwd aan of waarge-
nomen door de bewaarder van de beleggingsvennootschap als de
voorwaarden van artikel 52, § 2, laatste lid zijn vervuld. Deze
beheertaken mogen niet worden toevertrouwd aan of waargenomen
door enige andere onderneming waarvan de belangen strijdig kunnen
zijn met de belangen van de beleggingsvennootschap of van de
effectenhouders.″

Art. 365. In artikel 202, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wetten van 19 april 2014, 25 oktober 2016 en 25 december 2016, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder 5° wordt de bepaling onder d) vervangen als
volgt:

″d) De uitoefening van in artikel 3, 22°, b), i), iii), iv) en ix), bedoelde
beheertaken mag enkel worden toevertrouwd aan of waargenomen
door de bewaarder van de beheerde instelling voor collectieve beleg-
ging als de voorwaarden in artikel 52, § 2, laatste lid zijn vervuld. Deze
beheertaken mogen niet worden toevertrouwd aan of waargenomen
door enige andere onderneming waarvan de belangen strijdig kunnen
zijn met de belangen van de beheerde instelling voor collectieve
belegging of van de effectenhouders.″;

2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende:

″De bepaling onder 5°, b) is enkel van toepassing op de openbare
instellingen van collectieve belegging naar Belgisch recht.″

Art. 366. In de artikelen 96, § 1, tweede lid, gewijzigd bij de wet van
11 juli 2018, 116, vervangen bij de wet van 11 juli 2018, 236, § 1, tweede
lid, gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018, en, 255/1, ingevoegd bij de
wet van 25 december 2016 en gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018, van
dezelfde wet worden de woorden ″en de verordeningen en technische
reguleringsnormen″ telkens vervangen door de woorden ″alsook van
de gedelegeerde handelingen en de technische regulerings- of uitvoe-
ringsnormen″.

HOOFDSTUK 11. — Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht

Art. 367. In artikel I.9 van het Wetboek van economisch recht wordt
de bepaling onder 79° vervangen als volgt:

″79° persoon die in contact staat met het publiek: elke natuurlijke
persoon, andere dan de verantwoordelijke voor de distributie, die, bij
een kredietgever of een kredietbemiddelaar, op welke wijze dan ook, in
contact staat met het publiek met het oog op het voorstellen van
kredietovereenkomsten of hierover informatie verstrekt; Iedere persoon
die rechtstreeks bij de bemiddelingswerkzaamheden betrokken is, zelfs
zonder in contact te staan met het publiek, wordt gelijkgesteld met een
persoon die in contact staat met het publiek;″

Art. 368. Artikel VII.176, § 2, van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij
de wet van 19 april 2014, wordt vervangen als volgt:

″§ 2. Afdelingen 1 en 2 en de artikelen VII.180, § 2, en VII.184, § 1,
tweede lid, zijn van toepassing op de in deze onderafdeling bedoelde
kredietgevers, met uitzondering van artikel VII.165, § 2.

Artikel VII.164 en VII.169 zijn van toepassing op hun effectieve
leiding in België en artikel VII.165, § 1 geldt voor hun Belgische
vestiging.

Kredietgevers die ressorteren onder het recht van andere lidstaten
van de Europese Economische Ruimte en die in België hun bedrijf van
kredietgever uitoefenen in het kader van de vrijheid van vestiging,
alsook kredietgevers die ressorteren onder het recht van een derde

Art. 362. Dans l’article 3/1 de la même loi, inséré par la loi du
25 décembre 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

″§ 1er. Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris
pour son exécution, à la directive 2009/65/CE, ou à l’une de leurs
dispositions, inclut également, le cas échéant, une référence aux
dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techni-
ques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission en
exécution de la directive précitée.″

Art. 363. L’article 16, § 5, de la même loi, est complété par un alinéa,
rédigé comme suit :

″Les parts d’une sicav peuvent être divisées en fractions, auxquelles
sont attachés en proportion les mêmes droits que ceux conférés par une
part entière. Les fractions ne confèrent toutefois pas de droit de vote,
sauf lorsqu’elles sont réunies en nombre suffisant pour former une part
entière.″

Art. 364. L’article 42, § 1er, 5°, e), de la même loi est remplacé par ce
qui suit :

″e) L’exercice des fonctions de gestion visées à l’article 3, 22°, b), i),
iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la
société d’investissement à moins que les conditions de l’article 52, § 2,
dernier alinéa ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être
confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent
être en conflit avec ceux de la société d’investissement ou avec ceux des
porteurs de titres.″

Art. 365. À l’article 202, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du
19 avril 2014, 25 octobre 2016, et 25 décembre 2016, les modifications
suivantes sont apportées :

1° au 5°, le d) est remplacé par ce qui suit :

″d) L’exercice des fonctions de gestion visées à l’article 3, 22°, b), i),
iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de
l’organisme de placement collectif géré à moins que les conditions de
l’article 52, § 2, dernier alinéa ne soient remplies. Ces fonctions ne
peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les
intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l’organisme de placement
collectif géré ou avec ceux des porteurs de titres.″;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

″La disposition du 5°, b) s’applique uniquement en ce qui concerne
les organismes de placement collectif publics de droit belge.″

Art. 366. Dans les articles 96, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du
11 juillet 2018, 116, remplacé par la loi du 11 juillet 2018, 236, § 1er,
alinéa 2, modifié par la loi du 11 juillet 2018, et 255/1, inséré par la loi
du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 11 juillet 2018, de la même
loi, les mots ″ainsi que des règlements et normes techniques de
règlementation″ sont chaque fois remplacés par les mots ″ainsi que des
actes délégués et des normes techniques de règlementation ou d’exé-
cution″.

CHAPITRE 11. — Modifications du Code de droit économique

Art. 367. Dans l’article I.9 du Code de droit économique, le 79° est
remplacé par ce qui suit :

″79° personne en contact avec le public : toute personne physique,
autre que le responsable de la distribution qui, auprès d’un prêteur ou
d’un intermédiaire de crédit, est, de quelque manière que ce soit, en
contact avec le public en vue de proposer des contrats de crédit ou de
fournir des informations à leur sujet; Est assimilée à une personne en
contact avec le public, toute personne qui prend directement part aux
activités d’intermédiation, même sans être en contact avec le public;″

Art. 368. L’article VII.176, § 2, du même Code, inséré par la loi du
19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

″§ 2. Les sections 1 et 2 et les articles VII.180, § 2, et VII.184, § 1er,
alinéa 2, sont applicables aux prêteurs visés à la présente sous-section,
à l’exception de l’article VII.165, § 2.

Les articles VII.164 et VII.169 s’appliquent à leur direction effective en
Belgique et l’article VII.165, § 1er, s’entend pour leur établissement
belge.

Les prêteurs qui relèvent du droit d’autres États membres de l’Espace
économique européen et qui exercent leur activité de prêteur en
Belgique dans le cadre de la liberté d’établissement ainsi que les
prêteurs qui relèvent du droit d’un État tiers établissent, pour leurs
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Staat, vestigen hun hoofdbestuur in België voor de verrichtingen die zij
op Belgisch grondgebied uitvoeren.

Artikel VII.170 is niet van toepassing op de bijkantoren van
vennootschappen naar buitenlands recht.″

Art. 369. In artikel VII.178 van hetzelfde Wetboek, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° het tweede lid wordt vervangen als volgt:

″Iedere kredietbemiddelaar die niet is opgericht in de vorm van een
rechtspersoon en die zijn hoofdactiviteit effectief in België verricht,
moet daar zijn hoofdbestuur hebben.″;

2° artikel VII.178 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt:

″Kredietbemiddelaars met woonplaats of maatschappelijke zetel in
een derde Staat, vestigen hun hoofdbestuur in België voor de verrich-
tingen die zij op Belgisch grondgebied uitvoeren.″

HOOFDSTUK 12. — Wijzigingen van de wet
van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

Art. 370. Artikel 115 van de wet van 21 december 2013 houdende
diverse fiscale en financiële bepalingen, gewijzigd door de wet van
2 mei 2019, wordt aangevuld met drie leden, luidende:

″In afwijking van het eerste lid, 1°, kunnen de organismen de
beschikbare gelden die voor hen strikt noodzakelijk zijn om hun
dagelijks beheer te verzekeren, onderbrengen bij een door een bevoegde
autoriteit erkende bankinstelling, wanneer de door de Staat aangewe-
zen instelling hen niet de bankdiensten kan bieden die ze nodig hebben
voor dat beheer.

Het organisme plaatst alle in het derde lid bedoelde beschikbare
gelden aan het einde van elk kwartaal op een rekening die wordt
geopend bij de door de Staat aangewezen instelling, met uitzondering
van huurwaarborgen, rekeningen uitgedrukt in een andere munt dan
de euro en rekeningen in het buitenland. Deze uitzondering is beperkt
tot het kleinste bedrag tussen 1 000 000 euro en 5 % van het totale
bedrag van de beschikbare gelden van het organisme.

De rechtvaardiging, de bedragen en de rekeningen van de beschik-
bare gelden bedoeld in het derde lid worden door de organismen
meegedeeld aan de minister van Financiën of zijn afgevaardigde,
gelijktijdig met de inlichtingen bedoeld in artikel 116, derde lid en
overeenkomstig artikel 116, achtste lid.″.

Art. 371. In artikel 116 van de wet van 21 december 2013 houdende
diverse fiscale en financiële bepalingen, gewijzigd bij de wet van 2 mei
2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden de woorden ″aan de minister van
Financiën volledige inlichtingen″ vervangen door de woorden ″aan de
minister van Financiën of zijn afgevaardigde nauwkeurige en volledige
inlichtingen″;

2° in het vierde lid worden de woorden ″aan de minister van
Financiën″ vervangen door de woorden ″de minister van Financiën of
zijn afgevaardigde″;

3° in het vijfde lid worden de woorden ″De minister van Financiën″
vervangen door de woorden ″De minister van Financiën of zijn
afgevaardigde″;

4° een zesde lid wordt tussen het vijfde en het vroegere zesde lid dat
het zevende lid wordt ingevoegd, luidende:

″De inlichtingen bedoeld onder het eerste tot derde lid, meegedeeld
door de organismen bedoeld in artikel 114 moeten volledig en
nauwkeurig zijn. Wanneer de door hen verstrekte informatie onvolle-
dig en/of onjuist is, nodigt de minister van Financiën of zijn
afgevaardigde hen uit om deze aan te vullen en/of te verbeteren. De
ingevulde en/of verbeterde gegevens moeten binnen de in het derde
lid bedoelde termijn aan de minister van Financiën of zijn afgevaar-
digde worden meegedeeld.″;

5° het vroegere zesde lid, dat het zevende lid wordt, wordt
vervangen als volgt:

″Om de volledigheid en juistheid van de door de organismen
bezorgde inlichtingen te controleren, kan de minister van Financiën of
zijn afgevaardigde, op eenvoudig verzoek langs elektronische weg,
eisen dat zij ze een kopie verstrekken van de boeken en van de
boekhoudkundige bescheiden en van om het even welke geschriften.
Indien de organismen de documenten die de minister van Financiën of
zijn afgevaardigde vraagt niet verstrekken, kunnen haar agenten
beslissen zich te verplaatsen om ze te raadplegen en eisen dat de
instellingen hem een kopie bezorgen van het geheel of een gedeelte van
de ter plaatse geraadpleegde documenten.″;

opérations réalisées sur le territoire belge, leur administration centrale
en Belgique.

L’article VII.170 n’est pas applicable aux succursales de sociétés de
droit étranger.″

Art. 369. À l’article VII. 178 du même code, inséré par la loi du
19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

″Tout intermédiaire de crédit qui n’est pas constitué sous la forme
d’une personne morale et qui exerce effectivement son activité princi-
pale en Belgique doit y avoir son administration centrale.″;

2° l’article VII.178 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

″Les intermédiaires de crédit qui ont leur domicile ou leur siège
social dans un État tiers établissent, pour leurs opérations réalisées sur
le territoire belge, leur administration centrale en Belgique.″

CHAPITRE 12. — Modifications à la loi
du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses

Art. 370. L’article 115 de la loi du 21 décembre 2013 portant des
dispositions fiscales et financières diverses, modifié par la loi du
2 mai 2019, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

″Par dérogation à l’alinéa 1er, 1°, les organismes peuvent placer les
disponibilités qui leur sont strictement nécessaires pour assurer leur
gestion quotidienne auprès d’une institution bancaire agréée par une
autorité compétente, lorsque l’institution désignée par l’État ne peut
pas leurs fournir les services bancaires dont ils ont besoin pour cette
gestion.

L’organisme place la totalité des disponibilités visées à l’alinéa 3 sur
un compte ouvert auprès de l’institution désignée par l’État à la fin de
chaque trimestre, à l’exception des garanties locatives, des comptes
libellés en une autre devise que l’euro et des comptes à l’étranger. Cette
exception est limitée au plus petit montant entre 1 000 000 euros et 5 %
du montant total des disponibilités de l’organisme.

Les justifications, les montants et les comptes des disponibilités
visées à l’alinéa 3 sont communiqués par les organismes au ministre des
Finances ou son délégué en même temps que les renseignements visés
à l’article 116, alinéa 3 et conformément à l’article 116, alinéa 8.″.

Art. 371. À l’article 116 de la loi du 21 décembre 2013 portant des
dispositions fiscales et financières diverses, modifié par la loi du
2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots ″au ministre des Finances les renseigne-
ments complets″ sont remplacés par les mots ″au ministre des Finances
ou son délégué les renseignements exacts et complets″;

2° dans l’alinéa 4, les mots ″au ministre des Finances″ sont remplacés
par les mots ″au ministre des Finances ou son délégué″;

3° dans l’alinéa 5, les mots ″Le ministre des Finances″ sont remplacés
par les mots ″Le ministre des Finances ou son délégué″;

4° un alinéa 6 rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 5 et l’alinéa 6
ancien devenant l’alinéa 7 :

″Les renseignements visés aux alinéas 1 à 3 communiqués par les
organismes visés à l’article 114 doivent être exhaustifs et exacts.
Lorsque les renseignements qu’ils communiquent sont incomplets
et/ou inexacts, le ministre des Finances ou son délégué les invite à les
compléter et/ou à les corriger. Les renseignements complétés et/ou
corrigés doivent être communiqués au ministre des Finances ou son
délégué dans le délai visé à l’alinéa 3.″;

5° l’alinéa 6 ancien devenant l’alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :

″Pour contrôler l’exhaustivité et l’exactitude des renseignements
fournis par les organismes, le ministre des Finances ou son délégué
peut exiger, sur simple demande par voie électronique, qu’ils lui
communiquent une copie des livres et des documents comptables et de
toutes les écritures. Si les organismes ne communiquent pas les
documents demandés par le ministre des Finances ou son délégué, ses
agents peuvent se déplacer pour les consulter et exiger que les
organismes leur remettent une copie de tout ou partie des documents
consultés sur place.″;
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6° in het vroegere zevende lid, laatste zin, dat het achtste lid wordt,
gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, worden de woorden ″de Algemene
Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst
Financiën worden voorgelegd volgens de modaliteiten die zij bepaalt″
vervangen door de woorden ″de minister van Financiën of zijn
afgevaardigde worden voorgelegd volgens de modaliteiten die hij
bepaalt″ en worden de woorden ″de Federale Overheidsdienst Finan-
ciën″ vervangen door de woorden ″de minister van Financiën of zijn
afgevaardigde″.

Art. 372. In artikel 117, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wet van 18 december 2015, worden de woorden ″deze bepaald in
artikel 115, 1e lid,″ vervangen door de woorden ″deze bepaald in
artikel 115″.

Art. 373. Artikel 118 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

″Art. 118. Bij niet-naleving van artikel 115 door een organisme, kan de
minister van Financiën of zijn afgevaardigde een administratieve
geldboete opleggen gelijk aan het product van onderstaande factoren:

1° de jaarlijkse rentevoet bedoeld in artikel 5 van de wet van
2 augustus 2002 ter bestrijding van betalingsachterstand bij handels-
transacties;

2° het bedrag van de te consolideren beschikbare gelden van het
organisme geraamd door de Algemene Administratie van de Thesaurie
voor de periode van niet-naleving van artikel 115;

3° het aantal kalenderdagen gedurende welke de niet-naleving van
artikel 115 plaatsvond;

4° de fractie 1/360.

De minister van Financiën of zijn afgevaardigde kan een administra-
tieve boete van 15 000 euro opleggen aan het organisme dat, na een
eerste waarschuwing, de inlichtingen en vooruitzichten bedoeld in
artikel 116 meer dan één maand na het einde van elk trimester
verstrekt.

Voor elke nieuwe vertraging in het bezorgen van de inlichtingen en
vooruitzichten volgens de regel voorzien in artikel 116 die voor
hetzelfde organisme wordt waargenomen gedurende een periode van
vierentwintig opeenvolgende maanden, bedraagt de opgelopen admi-
nistratieve boete 25 000 euro.

In geval van niet-naleving door de organismen van de voorwaarden
opgelegd door de minister van Financiën, kan deze de maatregel,
verleend krachtens artikel 117, eerste lid, intrekken.

De minister van Financiën of zijn afgevaardigde stelt de hoogte van
de administratieve boetes vast, nadat de betrokken organismen de
gelegenheid hebben gehad hun verweer bij voorkeur schriftelijk langs
elektronische weg en/of mondeling aan een afgevaardigde van de
minister van Financiën te doen gelden.

De minister van Financiën trekt de maatregel ter uitvoering van
artikel 117 in nadat de betrokken organismen de mogelijkheid hebben
gehad om hun rechten van verdediging te doen gelden zoals bepaald in
het vijfde lid.

De boete wordt ten behoeve van de Schatkist ingevorderd door de
administratie van de FOD Financiën belast met de inning en invorde-
ring van de niet-fiscale schuldvorderingen, overeenkomstig de artike-
len 3 en volgende van de domaniale wet van 22 december 1949.″.

HOOFDSTUK 13. — Wijzigingen van de wet
van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

Art. 374. In artikel 269, § 1, van de wet van 4 april 2014 betreffende
de verzekeringen, vervangen bij de wet van 6 december 2018, wordt
tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

″Bij deze gelegenheid bezorgt de tussenpersoon de hiernavolgende
informatie aan de FSMA:

1° zijn naam, adres en inschrijvingsnummer;

2° de lidstaat of lidstaten waar hij voornemens is werkzaamheden uit
te oefenen;

3° de categorie waartoe hij behoort en, in voorkomend geval, de
naam van elke verzekerings- of herverzekeringsonderneming die hij
vertegenwoordigt;

4° de relevante verzekeringsbranches, indien van toepassing.″

Art. 375. In artikel 270, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet
van 6 december 2018, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid
ingevoegd, luidende:

″Bij deze gelegenheid bezorgt de tussenpersoon de hiernavolgende
informatie aan de FSMA:

1° zijn naam, adres en inschrijvingsnummer;

6° Dans l’alinéa 7 ancien, dernière phrase, devenant l’alinéa 8,
modifié par la loi du 2 mai 2019, les mots ″à l’administration générale
de la Trésorerie du Service public fédéral Finances selon les modalités
qu’elle détermine″ sont remplacés par les mots ″au ministre des
Finances ou son délégué selon les modalités qu’il détermine″ et les mots
″le service public fédéral finances″ sont remplacés par les mots ″le
ministre des Finances ou son délégué″.

Art. 372. Dans l’article 117, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la
loi du 18 décembre 2015, les mots ″celles prévues à l’article 115,
alinéa 1er,″ sont remplacés par les mots ″celles prévues à l’article 115″.

Art. 373. L’article 118 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

″Art. 118. En cas de non-respect de l’article 115 par un organisme, le
ministre des Finances ou son délégué peut infliger une amende
administrative égale au produit des facteurs suivants :

1° le taux d’intérêt annuel visé à l’article 5 de la loi du 2 août 2002
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales;

2° le montant des disponibilités à consolider de l’organisme estimé
par l’Administration générale de la Trésorerie pour la période de
non-respect de l’article 115;

3° le nombre de jours calendrier durant lesquels le non-respect de
l’article 115 s’est produit;

4° la fraction 1/360.

Le ministre des Finances ou son délégué peut infliger une amende
administrative égale à 15 000 euros à l’organisme qui, après un premier
avertissement, communique les renseignements et prévisions visés à
l’article 116 plus d’un mois après la fin de chaque trimestre.

Pour chaque nouveau retard dans la communication des renseigne-
ments et prévisions visés à l’article 116 constaté pour un même
organisme sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, le montant
de l’amende administrative encourue est de 25 000 euros.

En cas de non-respect par les organismes des conditions imposées
par le ministre des Finances, celui-ci peut retirer la mesure accordée en
exécution de l’article 117, alinéa 1er.

Le ministre des Finances ou son délégué fixe le montant des amendes
administratives, après que les organismes concernés ont eu l’occasion
de faire valoir leurs moyens de défense de préférence par écrit par voie
électronique et/ou oralement à un délégué du ministre des Finances.

Le ministre des Finances retire la mesure accordée en exécution de
l’article 117 après que les organismes concernés ont eu l’occasion de
faire valoir leurs moyens de défense comme prévu à l’alinéa 5.

L’amende est recouvrée par l’administration du SPF Finances en
charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales,
conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du
22 décembre 1949.″.

CHAPITRE 13. — Modifications de la loi
du 4 avril 2014 relative aux assurances

Art. 374. Dans l’article 269, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances, remplacé par la loi du 6 décembre 2018, un alinéa rédigé
comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

″À cette occasion, l’intermédiaire fournit les informations suivantes à
la FSMA :

1° son nom, son adresse et son numéro d’inscription;

2° l’État membre ou les États membres dans lesquels il envisage
d’exercer son activité;

3° la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas
échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il
représente;

4° les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu.″

Art. 375. Dans l’article 270, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi
du 6 décembre 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les
alinéas 1er et 2 :

″À cette occasion, l’intermédiaire fournit les informations suivantes à
la FSMA :

1° son nom, son adresse et son numéro d’inscription;
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2° de lidstaat waar hij voornemens is een bijkantoor of permanente
aanwezigheid te vestigen;

3° de categorie waartoe hij behoort en, in voorkomend geval, de
naam van elke verzekerings- of herverzekeringsonderneming die hij
vertegenwoordigt;

4° de relevante verzekeringsbranches, indien van toepassing;

5° het adres in de lidstaat van ontvangst waar documenten kunnen
worden opgevraagd;

6° de naam van de personen die voor het beheer van het bijkantoor
of permanente aanwezigheid verantwoordelijk zijn.″.

Art. 376. In deel 6, hoofdstuk 3, van dezelfde wet, ingevoegd bij de
wet van 6 december 2018, wordt een afdeling V ingevoegd, luidende
″Wijze van betaling van de premie en van de verzekeringsprestatie″.

Art. 377. In afdeling V, ingevoegd bij artikel 376, wordt een arti-
kel 271/1 ingevoegd, luidende:

″Art. 271/1. Artikel 67 is toepasselijk op elke verzekeringsdistributie
die onder de toepassing van dit deel valt.″

Art. 378. Artikel 297 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
6 december 2018, wordt vervangen als volgt:

″Art. 297. Elke verwijzing naar deze wet, naar de ter uitvoering ervan
genomen besluiten en reglementen, naar de IDD-richtlijn, naar richtlijn
2009/138/EG of naar een van hun bepalingen omvat, in voorkomend
geval, ook een verwijzing naar de overeenkomstige bepalingen van de
gedelegeerde handelingen en van de technische regulerings- of uitvoe-
ringsnormen die de Commissie ter uitvoering van voornoemde richt-
lijnen heeft vastgesteld.″

Art. 379. In artikel 311 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
29 juni 2016 en 6 december 2018, wordt een paragraaf 4/1 ingevoegd,
luidende:

″§ 4/1. In geval van schrapping van de inschrijving van een
verzekerings-, nevenverzekerings- of herverzekeringstussenpersoon,
stelt de FSMA de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar de
tussenpersoon activiteiten uitoefent krachtens de vrijheid van dienst-
verlening of de vrijheid van vestiging in kennis.″

HOOFDSTUK 14. — Wijzigingen van de wet van 19 april 2014 betreffende
de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Art. 380. In artikel 3 van de wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder 27°, wordt de bepaling onder b) vervangen
als volgt:

″b) de toelating tot de verhandeling op een MTF of gereglementeerde
markt, terwijl de toepasselijke marktregels de natuurlijke of rechtsper-
sonen die geen professionele beleggers zijn die hun woonplaats of zetel
in België hebben niet verbieden om transacties in de betrokken effecten
uit te voeren;″;

2° de bepaling onder 71° wordt opgeheven.

Art. 381. In artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij wet van
25 december 2016, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt:

″§ 1. Elke verwijzing naar deze wet, naar de ter uitvoering ervan
genomen besluiten en reglementen, naar richtlijn 2011/61/EU of naar
een van hun bepalingen omvat, in voorkomend geval, ook een
verwijzing naar de overeenkomstige bepalingen van de gedelegeerde
handelingen en van de technische regulerings- of uitvoeringsnormen
die de Commissie ter uitvoering van voornoemde richtlijn heeft
vastgesteld.″

Art. 382. In artikel 110, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd door de wet
van 18 december 2016, worden de woorden ″van deel III″ vervangen
door de woorden ″van boek I van deel III″.

Art. 383. In de artikelen 126, § 2, 133, § 1, 149, eerste lid, 155, eerste
lid, en 162, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd door de wet
van 25 december 2016, worden de woorden ″deel III″ telkens vervangen
door de woorden ″boek I van deel III″.

Art. 384. Artikel 191, § 5, van dezelfde wet wordt aangevuld met een
derde lid, luidende:

″De rechten van deelneming in een bevek kunnen worden opge-
splitst in fracties, waaraan verhoudingsgewijs dezelfde rechten zijn
verbonden als aan enkelvoudige rechten van deelneming. Fracties
verlenen echter geen stemrecht, behalve wanneer ze in voldoende
aantal verenigd zijn om een enkelvoudig recht van deelneming te
vormen.″

2° l’État membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une
succursale ou une présence permanente;

3° la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas
échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il
représente;

4° les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu;

5° l’adresse, dans l’État membre d’accueil, à partir de laquelle des
documents peuvent être obtenus;

6° le nom de toute personne responsable de la gestion de la
succursale ou de la présence permanente.″.

Art. 376. Dans la partie 6, chapitre 3, de la même loi, inséré par la loi
du 6 décembre 2018, il est inséré une section V intitulée ″Mode de
paiement de la prime et de la prestation d’assurance″.

Art. 377. Dans la section V insérée par l’article 376, il est inséré un
article 271/1, rédigé comme suit :

″Art. 271/1. L’article 67 s’applique à toute distribution d’assurances
relevant du champ d’application de la présente partie.″

Art. 378. L’article 297 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre
2018, est remplacé par ce qui suit :

″Art. 297. Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements
pris pour son exécution, à la directive IDD, à la directive 2009/138/CE,
ou à l’une des leurs dispositions, inclut également, le cas échéant, une
référence aux dispositions correspondantes des actes délégués et des
normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la
Commission en exécution des directives précitées.″

Art. 379. Dans l’article 311 de la même loi, modifié par les lois du
29 juin 2016 et 6 décembre 2018, il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé
comme suit :

″§ 4/1. En cas de radiation de l’inscription d’un intermédiaire
d’assurance, d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou d’un
intermédiaire de réassurance, la FSMA en informe les autorités
compétentes des États membres où ledit intermédiaire exerce des
activités par le biais de la libre prestation de services ou de la liberté
d’établissement.″.

CHAPITRE 14. — Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative
aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 380. À l’article 3 de la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les
modifications suivantes sont apportées :

1° au 27°, le b) est remplacé par ce qui suit :

″b) l’admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché
réglementé belge alors que les règles de marché applicables n’interdi-
sent pas aux personnes physiques ou morales autres que des investis-
seurs professionnels résidant en Belgique ou y ayant leur siège
d’effectuer des transactions sur les titres concernés;″;

2° le 71° est abrogé.

Art. 381. Dans l’article 4 de la même loi, modifié par la loi du
25 décembre 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

″§ 1er. Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris
pour son exécution, à la directive 2011/61/UE, ou à l’une de leurs
dispositions, inclut également, le cas échéant, une référence aux
dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techni-
ques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission en
exécution de la directive précitée.″

Art. 382. Dans l’article 110, § 1er, de la même loi, modifié par la loi
du 18 décembre 2016, les mots ″de la partie III″ sont remplacés par les
mots ″du livre I de la partie III″.

Art. 383. Dans les articles 126, § 2, 133, § 1er, 149, alinéa 1er, 155,
alinéa 1er et 162, alinéa 1er, de la même loi, modifiés par la loi
du 25 décembre 2016, les mots ″de la partie III″ sont chaque fois
remplacés par les mots ″du livre I de la partie III″.

Art. 384. L’article 191, § 5, de la même loi est complété par un
alinéa 3, rédigé comme suit :

″Les parts d’une sicav peuvent être divisées en fractions, auxquelles
sont attachés en proportion les mêmes droits que ceux conférés par une
part entière. Les fractions ne confèrent toutefois pas de droit de vote,
sauf lorsqu’elles sont réunies en nombre suffisant pour former une part
entière.″
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Art. 385. In artikel 209, § 1, 3°, van dezelfde wet wordt de bepaling
onder d) als volgt vervangen:

″d) De uitoefening van in artikel 3, 41°, c), i), iii), iv) en ix), bedoelde
beheertaken mag niet worden toevertrouwd aan of waargenomen door
de bewaarder van de beleggingsvennootschap tenzij de voorwaarden
in artikel 56, lid 2, zijn vervuld. Deze beheertaken mogen niet worden
toevertrouwd aan of waargenomen door enige andere onderneming
waarvan de belangen strijdig kunnen zijn met de belangen van de
beleggingsvennootschap of van de deelnemers.″

Art. 386. In deel III van dezelfde wet wordt er een boek I/1
ingevoegd, luidende ″Specifieke bepalingen voor de ELTIF’s naar
Belgisch recht″.

Art. 387. In boek I/1, ingevoegd door artikel 386 wordt er een
artikel 280/1 ingevoegd, luidende:

″Art. 280/1. Onverminderd de bepalingen van Verordening 2015/760
is dit boek van toepassing op de ELTIF’s naar Belgisch recht.″.

Art. 388. In hetzelfde boek I/1 wordt er een artikel 280/2 inge-
voegd, luidende:

″Art. 280/2. Een ELTIF mag, mits statutair toegestaan, verschillende
categorieën van rechten van deelneming creëren, waarbij elke categorie
overeenstemt met een afzonderlijk gedeelte of compartiment van het
vermogen.

In geval van een ELTIF met verschillende compartimenten,

1° zijn de artikelen 5:142 tot 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 tot 7:214,
7:228 en 7:229 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing op elk afzonderlijk compartiment;

2° wordt de fractiewaarde voor elk afzonderlijk compartiment
vastgesteld voor de toepassing van de artikelen 7:7, 7:178 en 7:197 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bepalingen van artikel 196/1, §§ 2 tot 4 zijn van toepassing.″.

Art. 389. In artikel 306 van dezelfde wet worden de woorden ″aan
deel III″ vervangen door de woorden ″aan boek I van deel III″.

Art. 390. In artikel 320, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 25 oktober 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de eerste zin wordt vervangen als volgt:

″§ 1. Wanneer de beheervennootschap van AICB’s het voor eigen
rekening uitoefenen van één of meer van de beheertaken in de zin van
artikel 3, 41° in verband met een openbare AICB, op grond van een
lastgevings- of een aannemingsovereenkomst, aan een derde toever-
trouwt, zijn, onverminderd de toepassing van de artikelen 29 tot 32, de
volgende bepalingen van toepassing.″;

2° de bepaling onder 3°, b), wordt vervangen als volgt:

″b) Wat de AICB’s naar Belgisch recht betreft, mag de uitoefening van
die beheertaak enkel aan een in België gevestigde onderneming worden
toevertrouwd.″;

3° de bepaling onder 3°, d) wordt vervangen als volgt:

″d) De uitoefening van in artikel 3, 41°, c), i), iii), iv) en ix), bedoelde
beheertaken mag niet worden toevertrouwd aan of waargenomen door
de bewaarder van de beheerde AICB tenzij de voorwaarden in
artikel 56, lid 2, zijn vervuld. Deze beheertaken mogen niet worden
toevertrouwd aan of waargenomen door enige andere onderneming
waarvan de belangen strijdig kunnen zijn met de belangen van de
beheerde AICB of van de deelnemers.″

Art. 391. In artikel 336 van dezelfde wet, vervangen bij de wet
van 11 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in punt 1°, worden de woorden ″boek I van deel III″ vervangen
door de woorden ″boeken I en I/1 van deel III″;

b) in punt 2°, worden de woorden ″en de verordeningen en
technische reguleringsnormen die door de Commissie zijn aangeno-
men″ vervangen door de woorden ″en de gedelegeerde handelingen en
de technische regulerings- of uitvoeringsnormen die de Commissie
heeft vastgesteld″.

Art. 385. Dans l’article 209, § 1er, 3°, de la même loi, le d) est
remplacé par ce qui suit :

″d) L’exercice des fonctions de gestion visées à l’article 3, 41°, c), i),
iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la
société d’investissement à moins que les conditions de l’article 56,
alinéa 2, ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées
ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en
conflit avec ceux de la société d’investissement ou avec ceux des
participants.″

Art. 386. Dans la partie III de la même loi, il est inséré un livre I/1,
intitulé ″Dispositions d’application particulière aux ELTIF de droit
belge″.

Art. 387. Dans le livre I/1, inséré par l’article 386, il est inséré un
article 280/1, rédigé comme suit :

″Art. 280/1. Le présent livre s’applique aux ELTIF de droit belge,
sans préjudice des dispositions du Règlement 2015/760.″.

Art. 388. Dans le même livre I/1, il est inséré un article 280/2, rédigé
comme suit :

″Art. 280/2. Un ELTIF peut, si les statuts le prévoient, créer des
catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie
distincte, ou compartiment, du patrimoine.

Dans le cas d’un ELTIF à compartiments, multiples,

1° les articles 5:142 à 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 à 7:214, 7:228 et
7:229 du Code des sociétés et des associations s’appliquent en ce qui
concerne chaque compartiment individuellement;

2° aux fins de l’application des articles 7:7, 7:178, et 7:197 du Code des
sociétés et des associations, le pair comptable est déterminé par
compartiment exclusivement.

Les dispositions de l’article 196/1, §§ 2 à 4 sont d’application.″.

Art. 389. Dans l’article 306 de la même loi, les mots ″à la partie III″
sont remplacés par les mots ″au livre I de la partie III″.

Art. 390. À l’article 320, § 1er, de la même loi, modifié par la loi
du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase est remplacée par ce qui suit :

″§ 1er. Sans préjudice de l’application des articles 29 à 32, lorsque la
société de gestion d’OPCA confie à un tiers, par contrat de mandat ou
contrat d’entreprise, l’exercice, pour son propre compte, d’une ou de
plusieurs fonctions de gestion visées à l’article 3, 41° en ce qui concerne
un OPCA public, les dispositions suivantes sont d’application.″;

2° le 3°, b), est remplacé par ce qui suit :

″b) En ce qui concerne les OPCA de droit belge, l’exercice de ladite
fonction ne peut être confié qu’à une entreprise établie en Belgique.″;

3° le 3°, d) est remplacé par ce qui suit :

″d) L’exercice des fonctions de gestion visées à l’article 3, 41°, c), i),
iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de
l’OPCA à moins que les conditions de l’article 56, alinéa 2, ne soient
remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par
toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux
de l’OPCA géré ou avec ceux des participants.″

Art. 391. À l’article 336 de la même loi, remplacé par la loi
du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, les mots ″du livre I de la partie III″ sont remplacés par
les mots ″des livres I et I/1 de la partie III″;

b) dans le 2°, les mots ″ainsi que des règlements et normes techniques
de règlementation adoptés par la Commission″ sont remplacés par les
mots ″ainsi que des actes délégués et des normes techniques de
réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission″.
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HOOFDSTUK 15. — 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

Art. 392. 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 beleggings-
advies wordt een artikel 2/1 ingevoegd, luidende:

″Art. 2/1. Elke verwijzing naar deze wet, naar de ter uitvoering ervan
genomen besluiten en reglementen, of naar een van hun bepalingen,
alsook elke verwijzing naar de in deze wet bedoelde Europese
richtlijnen of verordeningen, of naar een van hun bepalingen, omvat, in
voorkomend geval, ook een verwijzing naar de bepalingen van de
gedelegeerde handelingen en van de technische regulerings- of uitvoe-
ringsnormen die de Commissie heeft vastgesteld ter uitvoering van de
Europese richtlijnen of verordeningen die door deze wet of door de ter
uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen worden omgezet
of ten uitvoer gelegd, dan wel door de betrokken verwijzing worden
geviseerd.″

Art. 393. In artikel 10 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 21 november 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ″of door het gebruik
van een in België gevestigde verbonden agent″ opgeheven;

2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende:

″§ 5. De paragrafen 1 tot 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de
beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat
ressorteren en die een beroep wensen te doen op in België gevestigde
verbonden agenten om er beleggingsdiensten en/of -activiteiten als-
mede, in voorkomend geval, nevendiensten te verrichten.″

Art. 394. In artikel 11 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 21 november 2017, wordt, tussen het derde en het vierde lid, een lid
ingevoegd, luidende:

″De voorafgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op de
beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat
ressorteren en die in België beleggingsdiensten en/of -activiteiten
alsmede, in voorkomend geval, nevendiensten wensen te verrichten
door een beroep te doen op verbonden agenten die in die andere
lidstaat zijn gevestigd.″.

HOOFDSTUK 16. — Wijzigingen van de wet van 25 oktober 2016 houdende
oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het
Rentenfonds

Art. 395. In artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende
oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing
van het Rentenfonds worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:

″Het Agentschap beschikt voor zijn uitgaven over een dotatie ten
laste van de algemene uitgavenbegroting van de Staat.″;

2° het tweede lid wordt vervangen als volgt:

″De volgende uitgaven vallen niet ten laste van deze dotatie:

1° de huisvestingskosten, die volledig ten laste vallen van de Regie
der Gebouwen;

2° de kosten voor ICT, de kosten voor bureelbenodigdheden, de
verhuiskosten en de facilitaire kosten, die volledig ten laste vallen van
de Federale Overheidsdienst Financiën, met uitsluiting van de kosten
voor specifieke software voor het Agentschap die wel ten laste van de
dotatie vallen.″;

3° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 396. In dezelfde wet, wordt een artikel 8/1 ingevoegd, lui-
dende:

″Art. 8/1. Het Agentschap wordt met de Staat gelijkgesteld, en zijn
activiteiten worden als dusdanig uitgevoerd, voor de toepassing van de
wetten betreffende de belastingen, taksen, rechten, retributies en
gelijkaardige fiscale vorderingen ten voordele van de Staat, de provin-
cies en de gemeenten.″.

CHAPITRE 15. — 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. 392. 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 2/1, rédigé comme suit :

″Art. 2/1. Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements
pris pour son exécution, ou à l’une des leurs dispositions, ainsi que
toute référence à des directives ou règlements européens visés dans la
présente loi, ou à l’une de leurs dispositions, incluent également, le cas
échéant, une référence aux dispositions des actes délégués et des
normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la
Commission en exécution des directives ou règlements européens
transposés ou mis en œuvre par la présente loi ou par les arrêtés et
règlements pris pour son exécution, ou visés par la référence concer-
née.″

Art. 393. À l’article 10 de la même loi, modifié par la loi du 21 novem-
bre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ″ou par le recours à un
agent lié établi en Belgique,″ sont abrogés;

2° l’article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

″§ 5. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables par analogie aux
entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre État membre
qui souhaitent recourir à des agents liés établis en Belgique pour y
fournir des services d’investissement et/ou y exercer des activités
d’investissement et, le cas échéant, y fournir des services auxiliaires.″

Art. 394. Dans l’article 11 de la même loi, modifié par la loi
du 21 novembre 2017, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les
alinéas 3 et 4 :

″Les alinéas qui précèdent s’appliquent par analogie aux entreprises
d’investissement relevant du droit d’un autre État membre qui
souhaitent prester des services d’investissement et/ou exercer des
activités d’investissement, et, le cas échéant, fournir des services
auxiliaires en Belgique, par l’intermédiaire d’agents liés établis dans cet
autre État membre.″

CHAPITRE 16. — Modifications de la loi du 25 octobre 2016 portant
création de l’Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes

Art. 395. À l’article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de
l’Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes, les
modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

″L’Agence dispose pour ses dépenses d’une dotation à charge du
budget général des dépenses de l’État.″;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

″Les dépenses suivantes ne sont pas à charge de cette dotation :

1° les coûts de logement qui sont entièrement pris en charge par la
Régie des Bâtiments;

2° les coûts de l’ICT, les coûts des fournitures de bureau, les frais de
déménagements ainsi que les coûts des services facilitaires qui sont
entièrement pris en charge par le Service Public Fédéral Finances, à
l’exclusion des coûts du software spécifique à l’Agence qui sont bien à
charge de la dotation.″;

3° l’alinéa 3 est abrogé.

Art. 396. Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme
suit :

″Art. 8/1. L’Agence est assimilée à l’État, et ses activités sont réalisées
en tant que telles, pour l’application des lois relatives aux impôts, taxes,
droits, rétributions et autres créances fiscales similaires en faveur de
l’État, des provinces et des communes.″.
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HOOFDSTUK 17. — Wijzigingen van de wet van 7 december 2016 tot
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

Art. 397. Artikel 38, vijfde lid, van de wet van 7 december 2016 tot
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren wordt vervangen als volgt:

″In hoogdringende gevallen of in bijzondere omstandigheden vast-
gesteld door de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, door een lid dat
overeenkomstig het huishoudelijk reglement van het Comité wordt
aangewezen, kan het Comité beslissen door een schriftelijk procedure
of door middel van elk telecommunicatiemiddel dat een gezamenlijke
beraadslaging toelaat, volgens de nadere regels bepaald in het huis-
houdelijk reglement van het Comité.″

Art. 398. In artikel 45, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 30 juli 2018, worden de woorden ″overeenkomstig § 1, 5° tot 11°″
vervangen door de woorden ″overeenkomstig § 1, 6° tot 11°″.

HOOFDSTUK 18. — Wijzigingen van de wet
van 11 juli 2018 op de Deposito- en Consignatiekas

Art. 399. Artikel 17 van de wet van 11 juli 2018 op de Deposito- en
Consignatiekas wordt vervangen als volgt:

″Art. 17. De geconsigneerde sommen bij de Deposito- en Consigna-
tiekas worden geplaatst en belegd in financiële instrumenten uitgege-
ven door een overheidsinstelling in de zin van het Europees Systeem
van nationale en regionale rekeningen.″

Art. 400. In dezelfde wet wordt een artikel 19/1 ingevoegd, lui-
dende:

″Art. 19/1. De volgende geconsigneerde goederen kunnen door de
Deposito- en Consignatiekas worden vrijgegeven aan de consignatie-
gever:

1° de borgtochten gesteld in uitvoering van hoofdstuk 2, afdeling 3,
van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten vijftien jaar na
op het stellen van de borgtocht, tenzij de aanbesteder een juridische
procedure tot voorafname van de borgtocht heeft ingesteld en hij de
Deposito- en Consignatiekas hierover geïnformeerd heeft per aangete-
kend schrijven of via de elektronische toepassing zoals bedoeld in
artikel 6.

2° de borgtochten gesteld in uitvoering van artikel 3 van het
koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet
van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te
bouwen of in aanbouw zijnde woningen tien jaar na de voorlopige
oplevering of bij gebrek hieraan vijftien jaar na het stellen van de
borgtocht, tenzij de koper of bouwheer een juridische procedure tot
voorafname van de borgtocht heeft ingesteld en hij de Deposito- en
Consignatiekas hierover geïnformeerd heeft per aangetekend schrijven
of via de elektronische toepassing zoals bedoeld in artikel 6.″

Art. 401. In dezelfde wet wordt een artikel 27/1 ingevoegd, lui-
dende:

″Art. 27/1. In afwijking van artikel 19/1, worden de borgtochten die
tussen 1 januari 1992 en 31 december 2006 werden gesteld, vrijgegeven
aan de consignatiegever na een periode van 3 maanden vanaf 30 juni
2021, tenzij de aanbesteder, koper of bouwheer een juridische proce-
dure tot voorafname van de borgtocht heeft ingesteld en hij de
Deposito- en Consignatiekas hierover geïnformeerd heeft per aangete-
kend schrijven of via de elektronische toepassing zoals bedoeld in
artikel 6.″
HOOFDSTUK 19. — Wijzigingen van de wet van 20 juli 2020 tot

verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo’s in de
strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van
25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en
beursvennootschappen

Art. 402. In artikel 8, § 1, van de wet van 20 juli 2020 tot verstrekking
van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd
tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet
van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en
beursvennootschappen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 2° worden de woorden ″het laatste afgesloten
boekjaar van de kredietnemer″ vervangen door de woorden ″het
boekjaar van de kredietnemer dat het laatst afgesloten was
vóór 1 januari 2020″;

b) in de bepaling onder 3° worden de woorden ″het laatste afgesloten
boekjaar van de kredietnemer″ vervangen door de woorden ″het
boekjaar van de kredietnemer dat het laatst afgesloten was
vóór 1 januari 2020″.

CHAPITRE 17. — Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant
organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs
d’entreprises

Art. 397. L’article 38, alinéa 5, de la loi du 7 décembre 2016 portant
organisation de la profession et de la supervision publique des
réviseurs d’entreprises, est remplacé par ce qui suit :

″En cas d’urgence ou de circonstances spéciales constatées par le
président ou, en son absence, par un membre désigné conformément au
règlement d’ordre intérieur du Comité, le Comité peut statuer par voie
de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication
permettant une délibération collective, selon les modalités précisées par
le règlement d’ordre intérieur du Comité.″

Art. 398. Dans l’article 45, § 2, de la même loi, modifié par la loi du
30 juillet 2018, les mots ″en vertu du § 1er, 5° à 11°″ sont remplacés par
les mots ″en vertu du § 1er, 6° à 11°″.

CHAPITRE 18. — Modifications de la loi
du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations

Art. 399. L’article 17 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des
Dépôts et Consignations est remplacé par ce qui suit :

″Art. 17. Les sommes consignées à la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions sont placées et investies en instruments financiers émis par toute
unité d’administration publique au regard du Système Européen des
comptes nationaux et régionaux.″

Art. 400. Dans la même loi, il est inséré un article 19/1, rédigé
comme suit :

″Art. 19/1. Les biens consignés suivants peuvent être libérés par la
Caisse des Dépôts et Consignation au profit du consignateur :

1° les cautionnements constitués en exécution du chapitre 2, sec-
tion 3, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics, quinze ans suivant la
constitution du cautionnement, sauf si l’adjudicateur a introduit une
action en justice pour le prélèvement du cautionnement et qu’il en a
informé la Caisse de Dépôts et Consignations par courrier recommandé
ou au moyen de l’application électronique visée à l’article 6.

2° les cautionnements constitués en exécution de l’article 3 de l’arrêté
royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971
réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à
construire ou en voie de construction, dix ans suivant la réception
provisoire ou, à défaut, quinze ans suivant la constitution du caution-
nement, sauf si l’acheteur ou le maître de l’ouvrage a introduit une
action en justice pour le prélèvement du cautionnement et qu’il en a
informé la Caisse de Dépôts et Consignations par courrier recommandé
ou au moyen de l’application électronique visée à l’article 6.″

Art. 401. Dans la même loi, il est inséré un article 27/1, rédigé
comme suit :

″Art. 27/1. Par dérogation à l’article 19/1, les cautions qui sont
constituées entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2006, sont libérées
au profit du consignateur après un délai de 3 mois à compter du 30 juin
2021, sauf si l’adjudicateur, l’acheteur ou le maître de l’ouvrage a
introduit une action en justice pour le prélèvement du cautionnement et
qu’il en a informé la Caisse de Dépôts et Consignations par courrier
recommandé ou au moyen de l’application électronique visée à
l’article 6.″
CHAPITRE 19. — Modifications à la loi du 20 juillet 2020 portant octroi

d’une garantie de l’État pour certains crédits aux PME dans la lutte contre
les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative
au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 402. Dans l’article 8, § 1er, de la loi du 20 juillet 2020 portant
octroi d’une garantie de l’État pour certains crédits aux PME dans la
lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi
du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit et des sociétés de bourse, les modifications suivantes sont
apportées :

a) au 2°, les mots ″du dernier exercice comptable clôturé de
l’emprunteur″ sont remplacés par les mots ″de l’exercice comptable de
l’emprunteur dernièrement clôturé avant le 1er janvier 2020″;

b) au 3°, les mots ″du dernier exercice comptable clôturé de
l’emprunteur″ sont remplacés par les mots ″de l’exercice comptable de
l’emprunteur dernièrement clôturé avant le 1er janvier 2020″.
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Art. 403. In artikel 15 van dezelfde wet worden de woorden
″30 juni 2025″ vervangen door de woorden ″de laatste dag van de
maand die een jaar en zes maanden na de laatst mogelijke vervaldag
van een gewaarborgd krediet valt″.

Art. 404. In artikel 19, 1° en 10°, van dezelfde wet worden de
woorden ″31 december 2020″ telkens vervangen door de woorden ″de
laatste dag van de toekenningstermijn in de zin van artikel 4, § 1, zoals
verlengd overeenkomstig artikel 4, § 5″.

Art. 405. In artikel 20 van dezelfde wet worden de woorden
″31 december 2020″ telkens vervangen door de woorden ″de laatste dag
van de toekenningstermijn in de zin van artikel 4, § 1, zoals verlengd
overeenkomstig artikel 4, § 5″.

Art. 406. In artikel 23 van dezelfde wet worden de woorden
″31 december 2020″ telkens vervangen door de woorden ″de laatste dag
van de toekenningstermijn in de zin van artikel 4, § 1, zoals verlengd
overeenkomstig artikel 4, § 5″.

TITEL 5. — WIJZIGINGSBEPALINGEN HOUDENDE DE OPRICH-
TING VAN EEN JURIDISCH KADER OM NIEUWE TECHNOLO-
GIEËN OP HET GEBIED VAN EFFECTENVERKEER TE GEBRUI-
KEN

HOOFDSTUK 1. — Wijziging van het koninklijk besluit nr. 62 van
10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële
instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten,
gecoördineerd op 27 januari 2004

Art. 407. In het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967
betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten
en de vereffening van transacties op deze instrumenten, gecoördineerd
op 27 januari 2004 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018,
wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende:

″Art. 3/1. De centrale effectenbewaarinstelling en haar aangesloten
leden kunnen effectenrekeningen aanhouden in of door middel van
beveiligde mechanismen voor elektronische registratie, met inbegrip
van mechanismen voor gedistribueerde elektronische registratie. De
Koning kan de voorwaarden bepalen waaraan dergelijke beveiligde
mechanismen voor elektronische registratie dienen te voldoen.″.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van de wet van 2 januari 1991 betreffende
de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair
beleidsinstrumentarium

Art. 408. Artikel 3, § 1, van de wet van 2 januari 1991 betreffende de
markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair
beleidsinstrumentarium, vervangen bij de wet van 15 december 2004,
wordt aangevuld met een tweede lid, luidende:

″De in het eerste lid bedoelde instelling kan rekeningen aanhouden
in of door middel van beveiligde mechanismen voor elektronische
registratie, met inbegrip van mechanismen voor gedistribueerde elek-
tronische registratie. De Koning kan de voorwaarden bepalen waaraan
dergelijke beveiligde mechanismen voor elektronische registratie die-
nen te voldoen.″

Art. 409. Artikel 4, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
30 juli 2018, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende:

″De centrale effectenbewaarinstellingen bedoeld in het eerste lid
kunnen rekeningen aanhouden in of door middel van beveiligde
mechanismen voor elektronische registratie, met inbegrip van mecha-
nismen voor gedistribueerde elektronische registratie. De Koning kan
de voorwaarden bepalen waaraan dergelijke beveiligde mechanismen
voor elektronische registratie dienen te voldoen.″

HOOFDSTUK 3. — Wijziging van de wet van 28 april 1999 houdende
omzetting van richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het defini-
tieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in
betalings- en afwikkelingssystemen

Art. 410. In artikel 1/1, 9°, van de wet van 28 april 1999 houdende
omzetting van richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het
definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentrans-
acties in betalings- en afwikkelingssystemen, ingevoegd bij de wet van
26 september 2011, wordt het tweede streepje vervangen als volgt:

″- een opdracht door een deelnemer om door middel van een boeking
in een register, op een rekening, die kan worden bewaard in of door
middel van beveiligde mechanismen voor elektronische registratie, met
inbegrip van mechanismen voor gedistribueerde elektronische registra-
tie, of anderszins, de rechten op of de belangen in één of meer effecten
over te boeken. De Koning kan de voorwaarden bepalen waaraan
dergelijke beveiligde mechanismen voor elektronische registratie die-
nen te voldoen;″.

Art. 403. Dans l’article 15 de la même loi, les mots ″le 30 juin 2025″
sont remplacés par les mots ″le dernier jour du mois qui tombe un an
et 6 mois après la dernière date d’échéance possible d’un crédit
garanti″.

Art. 404. Dans l’article 19, 1° et 10°, de la même loi, les mots ″le
31 décembre 2020″ sont chaque fois remplacés par les mots ″le dernier
jour du délai d’octroi au sens de l’article 4, § 1er, tel que prolongé
conformément à l’article 4, § 5″.

Art. 405. Dans l’article 20 de la même loi, les mots ″31 décem-
bre 2020″ sont chaque fois remplacés par les mots ″dernier jour du délai
d’octroi au sens de l’article 4, § 1er, tel que prolongé conformément à
l’article 4, § 5″.

Art. 406. Dans l’article 23 de la même loi, les mots ″31 décem-
bre 2020″ sont chaque fois remplacés par les mots ″dernier jour du délai
d’octroi au sens de l’article 4, § 1er, tel que prolongé conformément à
l’article 4, § 5″.

TITRE 5. — DISPOSITIONS MODIFICATIVES VISANT À CRÉER UN
CADRE JURIDIQUE PERMETTANT LE RECOURS À DES NOU-
VELLES TECHNOLOGIES DANS LE DOMAINE DE LA CIRCULA-
TION DES TITRES

CHAPITRE 1er. — Modification de l’arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967
relatif au dépôt d’instruments financiers fongibles et à la liquidation
d’opérations sur ces instruments, coordonné le 27 janvier 2004

Art. 407. Dans l’arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au
dépôt d’instruments financiers fongibles et à la liquidation d’opérations
sur ces instruments, coordonné le 27 janvier 2004 et modifié en dernier
lieu par la loi du 30 juillet 2018, il est inséré un article 3/1 rédigé comme
suit :

″Art. 3/1. Le dépositaire central de titres et ses affiliés peuvent tenir
les comptes-titres au sein ou par le biais de dispositifs d’enregistrement
électroniques sécurisés, y compris des dispositifs d’enregistrement
électronique distribués. Le Roi peut déterminer les conditions auxquel-
les ces dispositifs d’enregistrement électroniques sécurisés doivent
satisfaire.″.

CHAPITRE 2. — Modifications de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché
des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire

Art. 408. L’article 3, § 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au
marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique
monétaire, remplacé par la loi du 15 décembre 2004, est complété par
un alinéa 2 rédigé comme suit :

″Le teneur de comptes visé à l’alinéa premier peut tenir les comptes
au sein ou par le biais de dispositifs d’enregistrement électroniques
sécurisés, y compris des dispositifs d’enregistrement électronique
distribués. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles ces
dispositifs d’enregistrement électroniques sécurisés doivent satisfaire.″

Art. 409. L’article 4, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du
30 juillet 2018, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

″Les dépositaires centraux de titres visés à l’alinéa premier peuvent
tenir les comptes au sein ou par le biais de dispositifs d’enregistrement
électroniques sécurisés, y compris des dispositifs d’enregistrement
électronique distribués. Le Roi peut déterminer les conditions auxquel-
les ces dispositifs d’enregistrement électroniques sécurisés doivent
satisfaire.″

CHAPITRE 3. — Modification de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer
la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du
règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur
titres

Art. 410. Dans l’article 1er/1, 9°, de la loi du 28 avril 1999 visant à
transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le
caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de
règlement des opérations sur titres, inséré par la loi du 26 septem-
bre 2011, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :

″- une instruction donnée par un participant de transférer la propriété
d’un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou plusieurs titres par le biais
d’une inscription dans un registre, dans un compte qui peut être tenu
au sein ou par le biais de dispositifs d’enregistrement électroniques
sécurisés, y compris des dispositifs d’enregistrement électronique
distribués, ou sous une autre forme. Le Roi peut déterminer les
conditions auxquelles les dispositifs d’enregistrement électroniques
sécurisés doivent satisfaire;″.
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HOOFDSTUK 4. — Wijzigingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Art. 411. In artikel 5:30 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid
ingevoegd, luidende:

″De centrale effectenbewaarinstelling en de erkende rekeninghouder
kunnen de in het eerste lid bedoelde rekening aanhouden in of door
middel van beveiligde mechanismen voor elektronische registratie, met
inbegrip van mechanismen voor gedistribueerde elektronische registra-
tie. De Koning kan de voorwaarden bepalen waaraan dergelijke
beveiligde mechanismen voor elektronische registratie dienen te vol-
doen.″.

Art. 412. In artikel 6:29 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid
ingevoegd, luidende:

″De centrale effectenbewaarinstelling en de erkende rekeninghouder
kunnen de in het eerste lid bedoelde rekening aanhouden in of door
middel van beveiligde mechanismen voor elektronische registratie, met
inbegrip van mechanismen voor gedistribueerde elektronische registra-
tie. De Koning kan de voorwaarden bepalen waaraan dergelijke
beveiligde mechanismen voor elektronische registratie dienen te vol-
doen.″

Art. 413. In artikel 7:35 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid
ingevoegd, luidende:

″De centrale effectenbewaarinstelling en de erkende rekeninghouder
kunnen de in het eerste lid bedoelde rekening aanhouden in of door
middel van beveiligde mechanismen voor elektronische registratie, met
inbegrip van mechanismen voor gedistribueerde elektronische registra-
tie. De Koning kan de voorwaarden bepalen waaraan dergelijke
beveiligde mechanismen voor elektronische registratie dienen te vol-
doen.″

TITEL 6. — BEPALINGEN BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN
CONCESSIONELE LENINGEN AAN DE INTERNATIONALE ONT-
WIKKELINGSASSOCIATIE IN HET KADER VAN DE NEGEN-
TIENDE WEDERSAMENSTELLING VAN DE MIDDELEN (IDA19)

Art. 414. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, concessionele leningen verlenen aan de Internationale
Ontwikkelingsassociatie in het kader van de negentiende wedersamen-
stelling van de middelen (IDA19) voor een totaalbedrag van maximaal
256 miljoen euro.

De Koning bepaalt de modaliteiten van de in het eerste lid vermelde
leningen.

TITEL 7. — GEDEELTELIJKE OMZETTING VAN RICHTLIJN (EU)
2019/2034 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
VAN 27 NOVEMBER 2019 BETREFFENDE HET PRUDENTIËLE
TOEZICHT OP BELEGGINGSONDERNEMINGEN EN TOT WIJZI-
GING VAN RICHTLIJNEN 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU EN 2014/65/EU

Art. 415. Artikel 23, § 1 van de wet van 21 november 2017 over de
infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en
houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU wordt aangevuld met
de volgende zin:

″De toepassing van verhandelingseenheden belet niet dat geregle-
menteerde markten orders van aanzienlijke omvang matchen op het
gemiddelde van de spread tussen de actuele bied- en laatprijzen.″.

TITEL 8. — RICHTLIJN (EU) 2020/1504 VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD VAN 7 OKTOBER 2020 TOT WIJZI-
GING VAN RICHTLIJN 2014/65/EU BETREFFENDE MARKTEN
VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Art. 416. In artikel 4 van de wet van 26 oktober 2016 betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van
en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies, vervangen bij de wet van 21 november 2017, wordt
paragraaf 1 aangevuld met een bepaling onder 15°, luidende:

″15° crowdfundingdienstverleners zoals gedefinieerd in artikel 2,
lid 1, onder e), van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees
Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese
crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van
Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937;″.

CHAPITRE 4. — Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 411. À l’article 5:30 du Code des sociétés et des associations, il
est inséré un alinéa entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, rédigé comme suit :

″Le dépositaire central de titres et le teneur de compte agréé peuvent
tenir le compte visé à l’alinéa 1er au sein ou par le biais de dispositifs
d’enregistrement électroniques sécurisés, y compris des dispositifs
d’enregistrement électronique distribués. Le Roi peut déterminer les
conditions auxquelles ces dispositifs d’enregistrement électroniques
sécurisés doivent satisfaire.″.

Art. 412. À l’article 6:29 du Code des sociétés et des associations, il
est inséré un alinéa entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, rédigé comme suit :

″Le dépositaire central de titres et le teneur de compte agréé peuvent
tenir le compte visé à l’alinéa 1er au sein ou par le biais de dispositifs
d’enregistrement électroniques sécurisés, y compris des dispositifs
d’enregistrement électronique distribués. Le Roi peut déterminer les
conditions auxquelles ces dispositifs d’enregistrement électroniques
sécurisés doivent satisfaire.″

Art. 413. À l’article 7:35 du Code des sociétés et des associations, il
est inséré un alinéa entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, rédigé comme suit :

″Le dépositaire central de titres et le teneur de compte agréé peuvent
tenir le compte visé à l’alinéa 1er au sein ou par le biais de dispositifs
d’enregistrement électroniques sécurisés, y compris des dispositifs
d’enregistrement électronique distribués. Le Roi peut déterminer les
conditions auxquelles ces dispositifs d’enregistrement électroniques
sécurisés doivent satisfaire.″

TITRE 6. — DISPOSITIONS RELATIVE À L’OCTROI DE PRÊTS
CONCESSIONNELS À L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE
DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE DE LA DIX-NEUVIÈME
RECONSTITUTION DE RESSOURCES (IDA19)

Art. 414. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des
ministres, octroyer des prêts concessionnels à l’Association internatio-
nale de Développement dans le cadre de la dix-neuvième reconstitution
des ressources (IDA19) pour un montant maximal de 256 millions
d’euros.

Le Roi détermine les modalités des prêts visés à l’alinéa 1er.

TITRE 7. — TRANSPOSITION PARTIELLE DE LA DIRECTIVE (UE)
2019/2034 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 27 NOVEMBRE 2019 CONCERNANT LA SURVEILLANCE
PRUDENTIELLE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT ET
MODIFIANT LES DIRECTIVES 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE,
2013/36/UE, 2014/59/UE ET 2014/65/UE

Art. 415. L’article 23, § 1er, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux
infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant trans-
position de la directive 2014/65/UE est complété par la phrase
suivante :

″L’application des pas de cotation n’empêche pas les marchés
réglementés d’apparier des ordres d’une taille élevée au point médian
entre les prix actuels acheteurs et vendeurs.″.

TITRE 8. — TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2020/1504 DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 7 OCTOBRE 2020
MODIFIANT LA DIRECTIVE 2014/65/UE CONCERNANT LES MAR-
CHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS

Art. 416. À l’article 4 de la loi du 26 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, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, le paragra-
phe 1er est complété par un 15°, rédigé comme suit :

″15° aux prestataires de services de financement participatif au sens
de l’article 2, paragraphe 1er, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du
Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux
prestataires européens de services de financement participatif pour les
entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive
(UE) 2019/1937.″.
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TITEL 9. — WIJZIGINGEN VAN DE WET
VAN 31 AUGUSTUS 1939 BETREFFENDE DELCREDERE

Art. 417. In artikel 9 van de wet van 31 augustus 1939 betreffende
Delcredere, gewijzigd bij de wet van 18 april 2017, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt:

″2° voor de activiteit bedoeld in artikel 3, 1°: 4 500 000 000,00 euro
(vier miljard vijfhonderd miljoen euro)″;

2° het tweede lid wordt vervangen als volgt:

″De Koning kan het plafond bedoeld in het eerste lid, 1°, verhogen bij
in Ministerraad overlegd besluit. De Koning kan, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het plafond bedoeld in het
eerste lid, 2°, indexeren op basis van het indexcijfer van de consump-
tieprijzen met als referentie dit van de maand maart 2021.″.

TITEL 10. — OVERGANGSBEPALINGEN EN INWERKINGTREDING

Art. 418. De bepalingen van deze wet treden in werking overeen-
komstig het gemeen recht, met uitzondering van:

1° artikel 8 dat in werking treedt de dag waarop de sluiting van de
vereffening van het Kringloopfonds is gepubliceerd in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad;

2° artikelen 201, 202, 204, 228, 229, 236 en 237 die in werking treden
op 30 juni 2021;

3° artikelen 354 en 358 en de artikelen 395 en 396, die uitwerking
hebben met ingang van 1 januari 2021;

4° artikel 367 dat in werking treedt op de eerste dag van de maand
die volgt op het verstrijken van een termijn van 12 maanden die ingaat
de dag na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

5° hoofdstuk 19 van Titel 4 heeft uitwerking met ingang
van 1 januari 2021.

Art. 419. De personen die rechtstreeks bij de bemiddelingswerkzaam-
heden betrokken zijn zonder in contact te staan met het publiek, als
bedoeld in artikel I.9, 79° van het Wetboek van economisch recht zoals
vervangen bij artikel 367 van deze wet, die, op datum van inwerking-
treding van deze bepaling, dergelijke functies uitoefenen bij een
kredietgever of een kredietbemiddelaar, beschikken over een termijn
van 12 maanden om aan de vereisten van beroepskennis vastgesteld
door de Koning overeenkomstig artikelen VII. 181, § 1, 1° en § 2, 1°, VII.
186, § 1, 1° en § 2, 1° en VII. 187, § 1, 1° van het Wetboek van economisch
recht, te voldoen.

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, 27 juni 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
V. VAN PETEGHEM

Met ’s Lands zegel gezegeld:

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be)
Stukken : K55-1887
Integraal verslag: 27 mei 2021.

TITRE 9. — MODIFICATIONS
DE LA LOI DU 31 AOÛT 1939 SUR LE DUCROIRE

Art. 417. Dans l’article 9 de loi du 31 août 1939 sur le Ducroire,
modifié par la loi du 18 avril 2017, les modifications suivantes sont
apportées :

1° à l’alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

″2° pour l’activité prévue à l’article 3, 1°: 4 500 000 000,00 euros
(quatre milliards cinq cent millions euros)″;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

″Le Roi peut élever le plafond prévu à l’alinéa 1er, 1°, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres. Le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, indexer le plafond prévu à l’alinéa 1er, 2°, sur la
base de l’indice des prix à la consommation avec comme référence celui
du mois de mars 2021.″.

TITRE 10. — DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 418. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur
conformément au droit commun, à l’exception :

1° de l’article 8 qui entre en vigueur le jour où la clôture de la
liquidation du Fonds de l’Économie sociale et durable est publiée aux
annexes du Moniteur belge;

2° des articles 201, 202, 204, 228, 229, 236 et 237 qui entrent en vigueur
le 30 juin 2021;

3° des articles 354 et 358 et des articles 395 et 396 qui produisent leurs
effets le 1er janvier 2021;

4° de l’article 367 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui
suit l’expiration d’un délai de douze mois prenant cours le jour suivant
la publication de la présente loi au Moniteur belge.

5° le chapitre 19 du Titre 4 produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 419. Les personnes prenant directement part aux activités
d’intermédiation sans être en contact avec le public, visées à l’article I.9,
79° du Code de droit économique, tel que remplacé par l’article 367 de
la présente loi, qui, à la date d’entrée en vigueur de cette disposition,
exercent de telles fonctions auprès d’un prêteur ou d’un intermédiaire
de crédit, disposent d’un délai de 12 mois pour se conformer aux
conditions de connaissances professionnelles définies par le Roi
conformément aux articles VII. 181, § 1er, 1° et § 2, 1°, VII. 186, § 1er, 1°
et § 2, 1° et VII. 187, § 1er, 1° du Code de droit économique.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : K55-1887
Compte rendu intégral : 27 mai 2021.
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Cass. (1re ch.) RG C.20.0572.F, 26 novembre 2021 (P. G. / H. B., DTHF)

Cass. (1re ch.) RG C.20.0572.F, 26 novembre 2021 (P. G. / H. B., DTHF) https://juportal.be/ (29 décembre 2021);
RPSTRV 2022, liv. 2, 91 et http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (3 mai 2022)
Sommaire 1
Fût-il désigné par l’assemblée générale ou par le tribunal de l’entreprise, le liquidateur est, durant les opérations
de liquidation, l'organe de la société vis-vis des tiers. (Art. 183, § 1er C. soc).

Législation liée:

Art. 183, Code des sociétés

Mots-clés:
Liquidateur d'une société, généralités Organes d'une société, généralités

Sommaire 2
Il appartient au liquidateur de réaliser le patrimoine social dans les meilleures conditions possibles afin d'en
répartir le produit entre les créanciers et, le cas échéant, les actionnaires ou associés de la manière prescrite
par l’article 190 C. soc.

Législation liée:

Art. 190, Code des sociétés

Mots-clés:
Compétence du liquidateur d'une société

Sommaire 3
S’il exerce ses pouvoirs dans l'intérêt de la société et des créanciers, le liquidateur ne représente que la société et
non les créanciers; il ne peut dès lors mettre en œuvre que les actions qui appartiennent à la société. (Art. 183, § 1er
C. soc.).

Législation liée:

Art. 183, Code des sociétés

Mots-clés:
Compétence du liquidateur d'une société Représentation d'une société

Sommaire 4
La société en commandite par actions ne dispose pas du droit d’agir en paiement des dettes sociales contre les
associés commandités, cette action n’appartenant qu’aux créanciers de la société; partant, le liquidateur ne peut
introduire une action tendant à l’apurement du passif de la société dissoute contre les associés tenus
solidairement avec la société. (Art. 654 C. soc.).

Législation liée:

Art. 654, Code des sociétés

Mots-clés:
Société en commandite par actions Représentation d'une société Compétence du liquidateur d'une société
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Texte intégral
P. G., avocat, agissant en qualité de liquidateur de la société en commandite par actions Evolutions Immobilières,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de
la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,

contre

1. H. B.,

2. DTHF, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Lasne, chaussée de Louvain, 533, inscrite à la
banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0454.910.697,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 29 octobre 2021, l'avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses
conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen:

Aux termes de l'article 183, § 1er, du Code des sociétés, les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister
pour leur liquidation.

Fût-il désigné par l'assemblée générale ou par le tribunal de l'entreprise, le liquidateur est, durant les opérations de
liquidation, l'organe de la société vis-vis des tiers.

Il lui appartient de réaliser le patrimoine social dans les meilleures conditions possibles afin d'en répartir le produit
entre les créanciers et, le cas échéant, les actionnaires ou associés de la manière prescrite par l'article 190 dudit
code.

S'il exerce ses pouvoirs dans l'intérêt de la société et des créanciers, le liquidateur ne représente que la société et
non les créanciers.

Il ne peut dès lors mettre en œuvre que les actions qui appartiennent à la société.

En vertu de l'article 654 du code précité, les associés commandités d'une société en commandite par actions sont
solidairement tenus avec la société des dettes sociales vis-à-vis des tiers.

La société en commandite par actions ne dispose pas du droit d'agir en paiement des dettes sociales contre les
associés commandités, cette action n'appartenant qu'aux créanciers de la société.

rf300136305 2/3© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 9/06/2022

M&D Seminars 94

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf33036&anchor=lf33036-269&bron=doc


Partant, le liquidateur ne peut introduire une action tendant à l'apurement du passif de la société dissoute contre les
associés tenus solidairement avec la société.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs, La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de sept cent sept euros septante-trois centimes envers la partie demanderesse, y
compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la
somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille
Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et
Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et un par le président de
section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Bénédicte Inghels, avec l'assistance du greffier Patricia De
Wadripont.

Texte intégral, Site web Cour de cassation
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Cass. (1e k.) AR C.19.0255.N, 18 juni 2021 (Serge VAN EEGHEM / STORINVEST bv,
ISTORY bv, E. S., e.a.)

Cass. (1e k.) AR C.19.0255.N, 18 juni 2021 (Serge VAN EEGHEM / STORINVEST bv, ISTORY bv, E. S., e.a.)
https://juportal.be/ (23 juli 2021); NJW 2021, afl. 451, 831, noot DE GEYTER, S.; RW 2021-22 (samenvatting), afl. 23,
901 en http://www.rw.be/ (29 januari 2022); TBH 2021 (samenvatting VANDEPLAS, I.), afl. 6, 829 en http://www.rdc-
tbh.be/ (15 oktober 2021); TRVRPS 2022, afl. 2, 92 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (3 mei 2022), noot DE
GEYTER, S.
Samenvatting
Op basis van het vennootschapsrecht kan de bestuurder worden gekweten van zijn aansprakelijkheid (art. 554
W.Venn., thans art. 7:149 WVV). Deze kwijting werkt enkel ten aanzien van de vennootschap. Derden beschikken
nog steeds over een recht om een vordering in bestuurdersaansprakelijkheid in te stellen.

Wanneer de curator optreedt namens de boedel, dan oefent hij de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers
uit. De kwijting van de bestuurders kan niet aan de curator worden tegengeworpen, wanneer de curator een vordering
in bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 528 van het W.Venn. instelt (art. 2:56, lid 3 WVV).

Bijgevolg is de beslissing van het appelgerecht waarin de vordering in bestuurdersaansprakelijkheid wordt
gelijkgesteld met een vennootschapsvordering en geen vordering namens de individuele schuldeisers en de kwijting
aldus aan de curator tegenstelbaar is, niet verantwoord naar recht.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 554, Wetboek van vennootschappen
Art. 528, Wetboek van vennootschappen
Art. 7, Wetboek van vennootschappen

Trefwoorden:
Inbreuk WVV of statuten (aansprakelijkheid bestuurders NV) Curator (faillissement)
Gewone algemene vergadering NV

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- NJW 2021, afl. 451, 831

- RW 2021-22 (samenvatting), afl. 23, 901 en http://www.rw.be/ (29 januari 2022)

Volledige tekst
Serge VAN EEGHEM, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Zuidstationstraat 34-36, in zijn hoedanigheid van curator
van het faillissement van Wetenschappelijke Boekhandel J. Story-Scientia nv, met zetel te 9000 Gent, Prudens Van
Duyseplein 8, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0447.814.752,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 187/302, waar de eiser woonplaats kiest,
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tegen

1. STORINVEST bv, met zetel te 9090 Melle, François Spaestraat 9, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
0447.814.950,

2. ISTORY bv, met zetel te 9090 Melle, Wautersdreef 1, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0829.288.335,

3. E. S.,

4. V. S.,

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Martin Lebbe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1060 Brussel,
Jourdanstraat 31, waar de verweerders woonplaats kiezen,

5. M. D.,

verweerder,

mede inzake

AG INSURANCE nv, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
0404.494.849,

in tussenkomst en gemeenverklaring van het arrest gedaagde partij.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 3 december 2018.

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 528, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen zijn de bestuurders, hetzij jegens de
vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van
de bepalingen van dit wetboek of van de statuten van de vennootschap.

2. Krachtens artikel 554, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen hoort de algemene vergadering het jaarverslag en

rn300133794 2/4© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 9/06/2022

M&D Seminars 100

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln33036&anchor=ln33036-794&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln33036&anchor=ln33036-828&bron=doc


het verslag van de commissarissen en behandelt zij de jaarrekening.

Krachtens artikel 554, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen beslist de algemene vergadering, na de
goedkeuring van de jaarrekening, bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te
verlenen kwijting.

De kwijting werkt enkel ten aanzien van de vennootschap. Zij doet geen afbreuk aan het recht van derden om een
vordering in bestuursaansprakelijkheid in te stellen.

3. De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefailleerde te gelde te maken en het provenu
te verdelen.

Wanneer de curator namens de boedel optreedt, oefent hij de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uit.

4. Uit het voorenstaande volgt dat de kwijting niet aan de curator kan worden tegengeworpen wanneer hij ten
behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een vordering in bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 528
Wetboek van Vennootschappen instelt.

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:

de vennootschap Story op 29 december 2013 haar uitgeverijen heeft verkocht;
de algemene vergadering van Story op 30 mei 2014 kwijting heeft verleend aan de verweerders voor het
boekjaar 2013;
Story op 14 oktober 2014 failliet werd verklaard;
de eiser, de curator, van mening is dat de aansprakelijkheid van de bij de verkoop van de uitgeverijen
betrokken bestuurders in het gedrang is, hij zich daarbij onder meer beroept op artikel 528 Wetboek van
Vennootschappen en betwist dat de kwijting hem tegenstelbaar is.

6. Door te oordelen dat “wanneer de curator derden of bestuurders aanspreekt, hij geen vordering namens de
individuele schuldeisers [instelt], maar […] een vennootschapsvordering”, dat “de rechtsgeldig verleende kwijting van
de algemene vergadering dan ook tegenstelbaar [is] aan de curator zowel wat betreft zijn vorderingen op grond van
artikel 527 W.Venn., op grond van artikel 528 W.Venn., als op grond van artikel 1382 B.W.” en dat “zowel de
aansprakelijkheid voor gewone bestuursfouten (artikel 527 W.Venn.), voor inbreuken op het wetboek van
Vennootschappen of de statuten (artikel 528 W.Venn.) als voor eventuele miskenning van de algemene
zorgvuldigheidsnorm (artikel 1382 B.W.) door de rechtsgeldig verleende kwijting [zijn] gedekt”, verantwoordt de
appelrechter zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de eiser, in zoverre gesteund op artikel 528 Wetboek
van Vennootschappen, en de daarop gesteunde vrijwaringsvorderingen afwijst, en oordeelt over de kosten.

Verklaart het arrest gemeen aan de in tussenkomst gedaagde partij.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, sectievoorzitter Koen Mestdagh, en de raadsheren Bart Wylleman, Ilse Couwenberg en Sven
Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 18 juni 2021 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in
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aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- NJW 2021, afl. 451, 831

- RW 2021-22 (samenvatting), afl. 23, 901 en http://www.rw.be/ (29 januari 2022)
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Cass. (2e k.) AR P.20.1325.N, 4 mei 2021 (AXA BELGIUM nv / ASSURWEST nv, E. M.
H. B., R. R. C., e.a.)

Cass. (2e k.) AR P.20.1325.N, 4 mei 2021 (AXA BELGIUM nv / ASSURWEST nv, E. M. H. B., R. R. C., e.a.)
https://juportal.be/ (14 juni 2021), concl. DE SMET, B.; Rev.dr.pén. 2021 (samenvatting), afl. 11, 1067, noot -; RW
2021-22, afl. 23, 901 en http://www.rw.be/ (29 januari 2022), concl. DE SMET, B.; TGR-TWVR 2021, afl. 3, 168
Samenvatting 1
Tot de nietigheid van een onrechtmatig verkregen bewijselement wordt enkel besloten indien ofwel de naleving van
de betrokken vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid, ofwel de begane onregelmatigheid
de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, ofwel het gebruik in strijd is met een eerlijk proces.

Vermits de betrouwbaarheid van een bewijselement behoort tot de beoordeling van de bewijswaarde ervan kan enkel
de vonnisrechter zich daarover uitspreken.

De regel van artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering geldt voor alle onregelmatigheden, ook al
houden zij een inbreuk in op een regel van rechterlijke organisatie. Er bestaat geen op straffe van nietigheid
voorgeschreven verbod voor de onderzoeksrechter om feiten te onderzoeken waarvoor hij niet is gelast met een
ontvankelijke akte.

Hieruit volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet op grond van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering, een bewijselement opgeleverd door een onderzoeksdaad voor feiten waarvoor de onderzoeksrechter
niet regelmatig was gelast door een ontvankelijke klacht met burgerlijke partijstelling, enkel nietig kan verklaren en als
bewijs uitsluiten wanneer zij oordeelt dat het gebruik van dat bewijselement het recht op een eerlijk proces miskent.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 32, Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
Art. 235bis, Wetboek van strafvordering

Trefwoorden:
Nietigheid onregelmatig verkregen bewijs in strafzaken
Toezicht op onderzoek en rechtspleging door kamer van inbeschuldigingstelling
Regelmatigheid van het bewijs (strafrechtspleging) Recht op een eerlijk proces, algemeen

Samenvatting 2
Artikel 682 Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig als rechtsgevolg heeft
dat de ontbonden vennootschap ophoudt te bestaan en dat het gehele vermogen van de ontbonden vennootschap,
zowel rechten als verplichtingen, overgaat op de verkrijgende vennootschap.

Uit die wetsbepaling vloeit voort dat een lastgevingsovereenkomst die de ontbonden vennootschap sloot voor de
fusie van rechtswege overgaat op de verkrijgende vennootschap maar niet dat een rechtshandeling gesteld door de
lasthebber na de fusie in naam en voor rekening van de reeds ontbonden vennootschap steeds moet worden geacht
te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Een fusie kan aan derden slechts worden tegengeworpen na de voorgeschreven bekendmaking tenzij kan
aangetoond dat die derden er kennis van droegen maar de derden kunnen zich niettemin op nog niet
bekendgemaakte akten beroepen (art. 76, lid 2 W.Venn.).

Derden (in de zin van artikelen 76, eerste lid en tweede lid en 683, eerste lid W.Venn.) zijn zij die met de
vennootschap wegens haar bestaan gehandeld hebben.

Degene waartegen de vennootschap een klacht met burgerlijke partijstelling indient en ook de onderzoeksrechter is
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geen derde in de zin van die bepalingen en alle bestaande akten en gegevens van de vennootschap zijn hen
bijgevolg onmiddellijk tegenstelbaar.

De verkrijgende vennootschap kan haar toegang tot de rechter in de periode tussen fusie en de bekendmaking ervan
zelf verzekeren door de fusie te vermelden bij de klacht.

Vermits de ontbonden vennootschap nooit over enige procesrechten als burgerlijke partij heeft beschikt kon de
verkrijgende vennootschap dus niet in die rechten treden.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 682, Wetboek van vennootschappen
Art. 76, Wetboek van vennootschappen

Trefwoorden:
Fusies en splitsingen, rechtsgevolgen (vennootschap) Lastgeving, algemeen
Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten vennootschap, algemeen
Burgerlijke partijstelling (saisine onderzoeksrechter), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Rev.dr.pén. 2021 (samenvatting), afl. 11, 1067

- RW 2021-22, afl. 23, 901 en http://www.rw.be/ (29 januari 2022), concl. DE SMET, B.

Volledige tekst
AXA BELGIUM nv, met zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 25,

burgerlijke partij,

eiseres,

met als raadsman mr. Joost Huysmans, advocaat bij de balie te Antwerpen,

tegen

1. ASSURWEST nv, met zetel te 8200 Brugge, Diksmuidse Heerweg 126,

met als raadsman mr. Renaud Vercaemst, advocaat bij de balie Brussel,

2. E. M. H. B.,

met als raadsman mr. Victor Petitat, advocaat bij de balie West-Vlaanderen,

3. R. R. C.,

met als raadman mr. Luc Arnou, advocaat bij de balie West-Vlaanderen,

4. G. F. V.,

met als raadman mr. Luc Arnou, advocaat bij de balie West-Vlaanderen,
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5. Ch. M. A. S. D.V.,

6. M. C. F. A. H.,

met als raadslieden mr. Samuel Debruyne en mr. Terence Halsberghe, advocaten bij de balie West-Vlaanderen, met
kantoor te 8400 Oostende, Canadaplein 1 / glv, waar de verweerder woonplaats kiest,

7. B. H.,

met als raadsman mr. Renaud Vercaemst, advocaat bij de balie Brussel,

8. V. E. H.,

met als raadsman mr. Renaud Vercaemst, advocaat bij de balie Brussel,

9. C. J. A. A.,

inverdenkinggestelden,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van
24 november 2020.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Bart De Smet heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De verweerders 2, 3 en 4 voeren aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is omdat de eiseres bij gebrek aan
ontvankelijke klacht met burgerlijkepartijstelling de strafvordering niet op ontvankelijke wijze op gang heeft gebracht
en zij bijgevolg geen ontvankelijke rechtsmiddelen kan aanwenden tegen de beslissing tot buitenvervolgingstelling
van de verweerders; de memorie van de eiseres vermeldt bovendien het ondernemingsnummer 0404.483.367 als
rechtsopvolgster ingevolge fusie door opslorping van DEM ASS nv met ondernemingsnummer 0402.206.540, terwijl
de akte van cassatieberoep melding maakt van het ondernemingsnummer 0402.206.540, dat nooit aan de eiseres
heeft toebehoord; de persoon die zich burgerlijke partij heeft gesteld bestaat niet meer en de eiseres heeft zich nooit
burgerlijke partij gesteld.

Ook de verweersters 1, 7 en 8 voeren aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is omdat de eiseres zich op geen
enkel ogenblik in de rechtspleging burgerlijke partij heeft gesteld, zodat zij hoedanigheid en belang mist om
cassatieberoep in te stellen.

2. De vermelding van het ondernemingsnummer van een eiser in cassatie in een voor het Hof bestemd stuk heeft
geen impact op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep in zoverre er geen twijfel kan bestaan over de identiteit
van die eiser en de hoedanigheid waarin hij voor het Hof optreedt, wat hier het geval is.
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3. De eiseres put haar belang en hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen uit het feit dat het bestreden arrest
haar hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling van de verweerders niet
ontvankelijk verklaart en haar veroordeelt tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep aan de
verweerders. De grondslag voor die beslissing speelt geen rol.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is te verwerpen.

Eerste middel

Eerste onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 682, eerste lid, 3o, Wetboek van Vennootschappen en artikel 63
Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt dat de klacht met burgerlijkepartijstelling die DEM ASS nv heeft
ingediend op 30 mei 2013 niet ontvankelijk is omdat uit de notariële akte van 21 mei 2013 blijkt dat DEM ASS nv op
die datum was opgeslorpt door de eiseres door middel van een fusie, zodat de klacht werd neergelegd namens een
niet meer bestaande rechtspersoon; ingevolge de fusie is het gehele vermogen van DEM ASS nv overgegaan op de
eiseres; hierdoor is het rechtsgeldig mandaat dat DEM ASS nv vóór de fusie aan haar advocaat heeft verleend om
namens haar klacht met burgerlijkepartijstelling neer te leggen, overgegaan op de eiseres en moet die klacht geacht
worden te zijn verricht voor rekening van de eiseres.

5. Artikel 682, eerste lid, 3o, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig als
rechtsgevolg heeft dat het gehele vermogen van iedere ontbonden vennootschap, zowel rechten als verplichtingen,
overgaat op de verkrijgende vennootschappen.

Artikel 682, eerste lid, 1o, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig als
rechtsgevolg heeft dat de ontbonden vennootschappen ophouden te bestaan.

6. Uit deze wetsbepalingen vloeit voort dat een lastgevingsovereenkomst die een nadien door een fusie ontbonden
vennootschap sluit met een lasthebber vóór de fusie, van rechtswege overgaat op de verkrijgende vennootschap.

Uit die bepalingen vloeit echter niet voort dat een rechtshandeling gesteld door de lasthebber na de fusie in naam en
voor rekening van de reeds ontbonden vennootschap steeds moet worden geacht te zijn verricht voor rekening van
de verkrijgende vennootschap.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 2008 oud Burgerlijk Wetboek en de artikelen 76, 682, eerste lid, 3o,
en 683 Wetboek van Vennootschappen: het arrest oordeelt dat de klacht met burgerlijkepartijstelling die DEM ASS nv
heeft ingediend op 30 mei 2013 niet ontvankelijk is omdat uit de notariële akte van 21 mei 2013 blijkt dat DEM ASS
nv op die datum was opgeslorpt door de eiseres door middel van een fusie, zodat de klacht werd neergelegd namens
een niet meer bestaande rechtspersoon; een advocaat is een derde in de zin van de vermelde artikelen 76 en 683;
hetgeen hij heeft verricht in de onwetendheid van het feit dat zijn cliënt zijn rechtspersoonlijkheid heeft verloren
ingevolge overlijden of een andere oorzaak, is bovendien geldig; een proceshandeling die een advocaat stelt in naam
en voor rekening van een door een fusie ontbonden vennootschap na de beslissing van de algemene vergadering tot
fusie, maar vóór de publicatie van die beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, is dan ook rechtsgeldig
en moet worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap, tenzij wordt aangetoond dat
de advocaat kennis had van de fusie, hetgeen niet blijkt uit de feitelijke vaststellingen van het arrest.

8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiseres voor de appelrechters heeft
aangevoerd dat haar advocaat als derde niet op de hoogte was van de fusie, waardoor de fusie hem niet kan worden
tegengeworpen overeenkomstig de artikelen 76 en 683 Wetboek van Vennootschappen of artikel 2008 oud Burgerlijk
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Wetboek. Daaruit blijkt evenmin dat de appelrechters hierover op eigen initiatief hebben beslist.

Het onderdeel is nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk.

Derde onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 76 en 683 Wetboek van Vennootschappen: het arrest oordeelt
dat de klacht met burgerlijkepartijstelling die DEM ASS nv bij de onderzoeksrechter heeft ingediend op 30 mei 2013
niet ontvankelijk is omdat uit de notariële akte van 21 mei 2013 blijkt dat DEM ASS nv op die datum was opgeslorpt
door de eiseres door middel van een fusie, zodat de klacht werd neergelegd namens een niet meer bestaande
rechtspersoon; derden kunnen geen gebruik maken van het in artikel 76, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen
vervatte keuzerecht om zich op de rechtsgevolgen van de fusie te beroepen teneinde de geldigheid van een
eenzijdige rechtshandeling van de vennootschap, bestaande in een burgerlijkepartijstelling, achteraf te betwisten;
anders oordelen impliceert dat vanaf de fusie tot de bekendmaking ervan noch de ontbonden noch de verkrijgende
vennootschap een klacht met burgerlijkepartijstelling kan indienen.

10. Krachtens artikel 683, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kan een fusie slechts aan derden worden
tegengeworpen volgens het bepaalde bij artikel 76.

Volgens artikel 76, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kunnen de akten en gegevens waarvan de
openbaarmaking is voorgeschreven, aan derden niet worden tegengeworpen dan vanaf de dag dat zij bij uittreksel of
in de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, tenzij de
vennootschap aantoont dat die derden er tevens kennis van droegen.

Volgens artikel 76, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen kunnen derden zich niettemin beroepen op akten die
nog niet zijn bekendgemaakt.

11. Derden in de zin van die wetsbepalingen zijn zij die met de vennootschap wegens haar bestaan hebben
gehandeld. Deze wetsbepalingen beschermen immers de derden die met de vennootschap of met haar organen
plegen te handelen en voor wie de openbaar te maken akten om die reden relevant zijn.

12. Degene waartegen de vennootschap een klacht met burgerlijkepartijstelling indient, is geen derde in de zin van
die bepalingen. Hetzelfde geldt voor de onderzoeksrechter waarbij de klacht wordt ingediend. De rechtsband waarin
de vennootschap die personen met haar klacht betrekt, steunt immers op een beweerde onrechtmatige daad of op de
wet en is dus onvrijwillig. Bijgevolg zijn alle bestaande akten en gegevens van de vennootschap hen onmiddellijk
tegenstelbaar.

13. Die wetsuitlegging ontzegt aan de verkrijgende vennootschap niet het recht op toegang tot de rechter in de
periode tussen de fusie en de bekendmaking ervan. De fusie kan immers worden vermeld bij de klacht met
burgerlijkepartijstelling, zodat belanghebbenden daarvan kennis kunnen nemen.

14. Het onderdeel dat uitgaat van andere rechtsopvattingen, faalt naar recht.

Tweede middel

15. Het middel voert schending aan van de artikelen 76, 682 en 683 Wetboek van Vennootschappen: het arrest
oordeelt dat het hoger beroep van de eiseres tegen de beschikking van de raadkamer niet ontvankelijk is, behoudens
in zoverre gericht tegen de beslissing om de eiseres tot een rechtsplegingsvergoeding te veroordelen, omdat de
eiseres niet doet blijken van het vereiste belang en de vereiste hoedanigheid gelet op de niet-ontvankelijkheid van de
klacht met burgerlijkepartijstelling van DEM ASS nv en het feit dat de eiseres zich nadien ook niet in eigen naam
burgerlijke partij heeft gesteld of akte heeft gevraagd van haar burgerlijkepartijstelling; de eiseres is ingevolge de
fusie in de rechten getreden van DEM ASS nv, met inbegrip van het recht hoger beroep in te stellen tegen een
beschikking tot buitenvervolgingstelling door de raadkamer.

16. Uit artikel 682, eerste lid, 1o en 3o, Wetboek van Vennootschappen vloeit voort dat enkel de rechten en
verplichtingen die de ontbonden vennootschap daadwerkelijk in haar vermogen heeft, overgaan op de verkrijgende
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vennootschap.

17. Het arrest beslist tot de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep van de eiseres op grond van de in het eerste
middel vergeefs bekritiseerde redenen dat DEM ASS nv klacht met burgerlijkepartijstelling heeft gedaan op het
ogenblik dat deze vennootschap niet meer bestond ingevolge de fusie, waardoor de klacht niet ontvankelijk was.

18. Hierdoor geven de appelrechters te kennen dat DEM ASS nv nooit over enige procesrechten als burgerlijke partij
heeft beschikt, waardoor de eiseres voor wat betreft deze procesrechten niet in de rechten kon treden van de
overgenomen vennootschap. Aldus verantwoorden zij naar recht hun beslissing dat het hoger beroep van de eiseres
niet ontvankelijk is.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

19. Het middel voert schending aan van artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 63,
66 en 235bis Wetboek van Strafvordering: het arrest beslist dat ingevolge de niet-ontvankelijke klacht met
burgerlijkepartijstelling alle onderzoeksdaden die de onderzoeksrechter heeft gesteld vóór 20 maart 2019, dit is
de datum van de vordering tot bijkomend onderzoek van het openbaar ministerie, alsook alle daaruit
voortvloeiende bewijselementen automatisch nietig zijn; de kamer van inbeschuldigingstelling kan echter maar
besluiten tot de nietigheid en de verwijdering van bewijsstukken uit het strafdossier indien zij vaststelt dat er
sprake is van schending van een wettekst die een vormvoorwaarde op straffe van nietigheid voorschrijft; dat is
niet het geval bij een onregelmatige aanhangigmaking ingevolge een onregelmatige klacht met
burgerlijkepartijstelling die het enige fundament vormt van het gerechtelijk onderzoek (eerste onderdeel); het
arrest onderzoekt evenmin of het gebruik van het door de onderzoeksrechter vóór 20 maart 2019 verzamelde
bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces (tweede onderdeel).

Gronden van niet-ontvankelijkheid van het middel

20. De verweersters 1, 7 en 8 voeren aan dat het middel niet ontvankelijk is omdat de bekritiseerde beslissing kan
worden geschraagd door andere redenen van het arrest, namelijk door de redenen waaruit blijkt dat de
onderzoeksrechter jarenlang een gerechtelijk onderzoek heeft gevoerd zonder saisine. Daaruit blijkt minstens de
schijn van een willekeurig optreden van de onderzoeksrechter, wat een onherstelbare miskenning tot gevolg heeft
van het recht op een eerlijk proces met inbegrip van het recht op een onafhankelijke en onpartijdige
onderzoeksrechter.

21. De grond van niet-ontvankelijkheid vraagt het Hof om zelf uit de door het arrest vastgestelde feiten af te leiden dat
de onderzoeksrechter het recht op een eerlijk proces van de verweersters 1, 7 en 8 heeft miskend.

Aldus verplicht die grond van niet-ontvankelijkheid tot een beoordeling van de feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd
is.

22. De verweerder 6 voert aan dat het middel niet ontvankelijk is omdat het niet concreet verduidelijkt hoe de
bestreden beslissing de als geschonden aangegeven wetsbepalingen schendt, gelet op de draagwijdte van artikel 32
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.

23. De verweerders 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8 voeren aan dat het tweede onderdeel is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde
onwettigheid in het eerste onderdeel.

24. Het onderzoek van die gronden van niet-ontvankelijkheid is niet te onderscheiden van het onderzoek naar de
gegrondheid van het middel.

25. De gronden van niet-ontvankelijkheid zijn te verwerpen.

Gegrondheid van het middel
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26.Artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat tot nietigheid van een onregelmatig
verkregen bewijselement enkel wordt besloten indien ofwel de naleving van de betrokken vormvoorwaarden wordt
voorgeschreven op straffe van nietigheid, ofwel de begane onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft
aangetast, ofwel het gebruik van het bewijs in strijd is met een eerlijk proces.

27. De betrouwbaarheid van een bewijselement behoort tot de beoordeling van de bewijswaarde ervan. Daarover kan
enkel de vonnisrechter zich uitspreken.

28. De regel van voormeld artikel 32 geldt voor alle onregelmatigheden, ook al houden zij een inbreuk in op een regel
van rechterlijke organisatie.

29. Er bestaat geen op straffe van nietigheid voorgeschreven verbod voor de onderzoeksrechter om feiten te
onderzoeken waarvoor hij niet is gelast met een ontvankelijke akte.

30. Hieruit volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet op grond van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering, een bewijselement opgeleverd door een onderzoeksdaad voor feiten waarvoor de onderzoeksrechter
niet regelmatig was gelast door een ontvankelijke klacht met burgerlijkepartijstelling, enkel nietig kan verklaren en als
bewijs uitsluiten wanneer zij oordeelt dat het gebruik van dat bewijselement het recht op een eerlijk proces miskent.

31. Het arrest (p. 21-25) oordeelt dat:

DEM ASS nv op 30 mei 2013 een niet-ontvankelijke klacht met burgerlijkepartijstelling heeft ingediend bij de
onderzoeksrechter;
het openbaar ministerie op 20 maart 2019 afzonderlijk een vordering tot gerechtelijk onderzoek heeft
ingesteld, waardoor met ingang van die datum de strafvordering werd ingesteld;
het gerechtelijk onderzoek tot 20 maart 2019 uitsluitend is gevoerd op basis van een niet-ontvankelijke klacht
met burgerlijkepartijstelling;
krachtens artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering de nietigheid moet worden uitgesproken van de
onderzoekhandelingen verricht in de periode voorafgaand aan 20 maart 2019 en de bewijselementen die
voortvloeien uit deze onderzoekhandelingen als bewijs moeten worden uitgesloten;
de rechter niet kan weigeren op grond van artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering om
bewijselementen die het gevolg zijn van de nietig verklaarde onderzoekshandeling als bewijs uit te sluiten.

Het arrest dat aldus niet nagaat of het gebruik van de vóór 20 maart 2019 verzamelde bewijselementen het recht op
een eerlijk proces miskent, verantwoordt de beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Vierde middel

32. Het middel voert schending aan van de artikelen 10 en 11 Grondwet, de artikelen 128, 135 en 229 Wetboek van
Strafvordering en artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek: steunend op het arrest nr. 159/2018 van het Grondwettelijk Hof
van 22 november 2018 veroordeelt het arrest de eiseres tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan de
verweerders 2, 4, 7, 8 en 9 voor de procedure in hoger beroep; niet alleen de eiseres, maar ook de vermelde
verweerders hebben hoger beroep ingesteld tegen de bestreden beschikking; de eiseres kan bijgevolg niet tot die
rechtsplegingsvergoedingen worden veroordeeld.

33. Gelet op de omvang van de hierna uit te spreken cassatie behoeft het middel geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest behoudens in zoverre het oordeelt over de ontvankelijkheid van de hogere beroepen,
de naam van de verweerder 2 verbetert en vaststelt dat het openbaar ministerie de strafvordering op een
ontvankelijke wijze heeft ingesteld op 20 maart 2019.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eiseres tot een derde van de kosten.

Houdt de beslissing over de overige kosten aan en laat die over aan de rechter op verwijzing.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, anders
samengesteld.

Bepaalt de kosten op 912,98 euro waarvan 247,50 euro is verschuldigd.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Filip Van
Volsem, als waarnemend voorzitter, de raadsheren Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman en Eric Van
Dooren, en in openbare rechtszitting van 4 mei 2021 uitgesproken door waarnemend voorzitter Filip Van Volsem, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Bart De Smet, met bijstand van griffier Ayse Birant.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Rev.dr.pén. 2021 (samenvatting), afl. 11, 1067

- RW 2021-22, afl. 23, 901 en http://www.rw.be/ (29 januari 2022), concl. DE SMET, B.
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RECHTSPRAAK

453  NR. 443 | 26 mei 2021

RAAD VAN STATE

5 FEBRUARI 2021

Voorzitter: Johan Bovin
Auditoraat: A. Eylenbosch
Advocaten: Bettina Poelemans, 

Karel Van Hoorebeke, 
Rebecca Denys, David 
D‘Hooghe, Jan Bogaert 
en Alexandre Peytchev

Overheidsopdrachten – onderteke-
ning offerte – offerte moet onderte-
kend worden door de persoon/per-
sonen die bevoegd of gemachtigd is/
zijn om de inschrijver te verbinden 
– niet-naleving van voorschriften 
inzake ondertekening van de of-
ferte maakt offerte substantieel on-
regelmatig – ondertekening offerte 
door gedelegeerd bestuurder – vaste 
rechtspraak Raad van State dat on-
dertekening offerte geen daad is van 
dagelijks bestuur – artikel 7:121 van 
het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen als nieuw gege-
ven – middel gesteund op niet meer 
volledig accurate jurisprudentiële 
invulling van het begrip ‘dagelijks 
bestuur’ afgewezen door Raad van 
State

Met dit arrest lijkt de Raad van 
State – rekening houdend met de 
definitie van het begrip ‘dage-
lijks bestuur’ opgenomen in arti-
kel 7:121 van het (nieuwe) Wetboek 
van vennootschappen en verenigin-
gen – zijn vaste rechtspraak dat het 
ondertekenen van een offerte niet 
als een handeling van dagelijks be-
stuur kan worden beschouwd, te 
hebben verlaten.

RvS 5 februari 2021, nr. 249.726, NjW 
2021, afl. 443, 453.

de NV Stadsbader […]

tegen:
de NV De Vlaamse Waterweg

[…]

I. VOORWERP VAN DE VORDERING

1. De vordering, ingesteld op 4  januari 
2021, strekt tot de schorsing bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid van de ten-
uitvoerlegging van “de beslissing van De 
Vlaamse Waterweg nv van onbekende 
datum, waarbij wordt beslist om de over-
heidsopdracht voor aanneming van wer-
ken ‘Kanaal Gent – Terneuzen te Gent. 
Herbouw van de Meulestedebrug en om-
gevingsaanleg’ te gunnen aan tm Artes 
Depret nv – Agidens Infra Automation nv 
– Victor Buyck Steel Construction nv als 
diegene die de economisch meest voorde-
lige regelmatige offerte heeft ingediend, en 
waarbij ook wordt beslist om de offerte van 
de nv Stadsbader substantieel onregelma-
tig te verklaren wegens abnormale prijs, 
in toepassing van artikel 36 KB Plaatsing, 
alsook wordt beslist dat er op basis van het 
UEA al zeker twijfel is of nv Stadsbader 
aan de selectievoorwaarden inzake tech-
nische en beroepsbekwaamheid voldoet”.

[…]

VI. ONDERZOEK VAN DE MIDDELEN

[…]

C. Derde middel

Uiteenzetting van het middel

24. In een derde middel voert de verzoe-
kende partij de schending aan van de 
artikelen 81 en 83 van de wet overheids-
opdrachten 2016, van artikel  16, derde 
lid, van de rechtsbeschermingswet, van 
de artikelen 44 en 76 van het koninklijk 
besluit plaatsing 2017 en van de materië-
lemotiveringsplicht.

De verzoekende partij vat het middel sa-
men als volgt:
“Uit artikel 76 § 1, 4de lid, KB Plaatsing 
volgt dat de niet-naleving van de vereis-
ten inzake ondertekening van de offerte 
bepaald in artikel 44 KB Plaatsing, een 
substantiële onregelmatigheid betreft, 
welke overeenkomstig artikel 76 § 3 KB 
Plaatsing, in het kader van een openba-
re procedure zoals in deze, automatisch 
tot de nietigverklaring van de aldus 
substantieel onregelmatige offerte leidt.

Overeenkomstig artikel 44 § 1 KB Plaat-
sing dient de offerte ondertekend te 
worden door de persoon/personen die 
bevoegd of gemachtigd is/zijn om de in-
schrijver te verbinden.
Deze verplichting is van toepassing op elke 
deelnemer aan een combinatie van onder-
nemers (zoals een Tijdelijke Maatschap of 
TM) wanneer de offerte wordt neergelegd 
door een dergelijke combinatie.
De ondertekening van een offerte is al-
dus een substantiële formaliteit waarvan 
de niet-naleving de nietigheid van de of-
ferte wegens substantiële onregelmatig-
heid tot gevolg heeft.
Met het gebrek aan ondertekening moet 
de situatie worden gelijkgesteld waarbij 
zij die ondertekenen niet diegenen zijn 
die daartoe bevoegdheid hebben krach-
tens dwingende regelgeving of eigen 
statutaire bepalingen van de inschrijver, 
dan wel daartoe niet rechtsgeldig ge-
machtigd zijn op basis van een rechtsgel-
dige volmacht.
Een rechtsgeldige volmacht veronder-
stelt dat de volmachtgever zelf bevoegd 
is krachtens dwingende regelgeving of 
de eigen statutaire bepalingen om de of-
ferte te ondertekenen en de inschrijver te 
verbinden. […] In casu blijkt uit het PV 
van opening der offertes dat de offerte 
van de gekozen inschrijver TM ARTES 
DEPRET NV – AGIDENS INFRA AU-
TOMATION NV — VICTOR BUYCK 
STEEL CONSTRUCTION NV onderte-
kend werd door de heer [B.V.]
Blijkens de volmachten gevoegd bij de 
offerte van de gekozen inschrijver blijkt 
dat de heer [B.V.] kennelijk als vast ver-
tegenwoordiger van de BVBA VERBA 
CONSULTIN G, Directeur van ARTES 
DEPRET NV, de offerte namens de drie 
deelnemers/leden van de gekozen TM 
ARTES DEPRET NV – AGIDENS IN-
FRA AUTOMATION NV — VICTOR 
BUYCK STEEL CONSTRUCTION NV 
ondertekende.
Daarbij blijkt echter dat deze gemach-
tigde ter ondertekening van de offerte 
namens de deelnemer NV AGIDENS 
INFRA AUTOMATION niet beschikt 
over een rechtsgeldige volmacht.
De heer [B.V.], vast vertegenwoordiger 
van de BVBA VERBA CONSULTING, 
blijkt immers voor de ondertekening 
van de offerte een bijzondere volmacht 
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te hebben gekregen van de BV QUATZ 
& WRITZZ CONSULTING, vast verte-
genwoordigd door de heer [K.W.], welke 
op haar beurt een bijzondere volmacht 
heeft gekregen verleend door de gedele-
geerd bestuurder van de NV AGIDENS 
INFRA AUTOMATION, Geert STIE-
NEN BV, vast vertegenwoordigd door de 
heer [G.S.].
Krachtens de statuten van de NV AGI-
DENS INFRA AUTOMATION, zoals 
geldend op het ogenblik van het verlenen 
van de volmacht en de ondertekening 
en indiening van de offerte, is de gedele-
geerd bestuurder van deze vennootschap 
echter niet bevoegd om de vennootschap 
alleen te verbinden en voor de betrokken 
overheidsopdracht de offerte alleen te on-
dertekenen, nu conform die statuten een 
gedelegeerd bestuurder enkel voor wat 
betreft handelingen van dagelijks bestuur 
alleen kan optreden en de vennootschap 
kan vertegenwoordigen en verbinden, zo-
dat de door deze gedelegeerd bestuurder 
verleende volmacht niet rechtsgeldig is.
Bovendien blijkt de aan de BV QUATZ 
& WRITZZ CONSULTING verleende 
bijzondere volmacht ook geen mogelijk-
heid van substitutie of plaatsvervanging 
te voorzien, zodat plaatsvervanging niet 
mogelijk is en de BV QUATZ & WRITZZ 
CONSULTING, vast vertegenwoordigd 
door [K.W.], op haar beurt niet zomaar, 
zonder bewijs van toelating van plaats-
vervanging, op haar beurt een volmacht 
kon geven aan [B.V.], vaste vertegenwoor-
diger van de BVBA VERBA CONSUL-
TING, directeur van ARTES DEPRET 
NV, om de offerte te ondertekenen.
Aldus blijkt dat de offerte namens het lid 
NV AGIDENS INFRA AUTOMATION 
niet rechtsgeldig is ondertekend, terwijl, 
indien een XII-9025-25/33 offerte wordt 
ingediend door een combinatie van on-
dernemers (i.c. een tijdelijke maatschap 
of TM), deze geldig ondertekend dient te 
worden door alle leden ervan.
De verwerende partij heeft de offerte van 
de gekozen inschrijver echter regelmatig 
verklaard, met de enkele motivering ‗er 
werden in deze fase geen onregelmatig-
heden vastgesteld‘, wat evenwel in rechte 
onjuist blijkt te zijn.
[…] De bestreden beslissing schendt al-
dus de artikelen 44 en 76 KB Plaatsing, 
alsook de materiële motiveringsplicht 

en het zorgvuldigheidsbeginsel. De 
verwerende partij heeft kennelijk geen 
zorgvuldig onderzoek naar de regelma-
tigheid van de offerte van de gekozen 
inschrijver uitgevoerd, wat tevens de 
schending van artikel  83 Overheidsop-
drachtenwet meebrengt.
Vermits de offerte van de gekozen in-
schrijver substantieel onregelmatig is, 
zijn tevens artikel 81 Overheidsopdrach-
tenwet en artikel  16, 3de lid Rechtsbe-
schermingswet geschonden, nu de ge-
kozen inschrijver immers niet de laagste 
regelmatige offerte heeft ingediend, 
maar wel de verzoekende partij.”

In de toelichting bij het middel verwijst 
de verzoekende partij naar “vaste recht-
spraak”, verwoord onder meer in een ar-
rest van het Hof van Cassatie van 26 fe-
bruari 2009, eveneens aangehaald in het 
arrest van de Raad van State nr. 232.024 
van 6  augustus 2015. Zij betoogt dat 
overeenkomstig deze vaste rechtspraak 
het ondertekenen van een offerte niet 
als een handeling van dagelijks bestuur 
kan worden beschouwd, en dat de ver-
werende partij vruchteloos zou betogen 
dat “met betrekking tot het indienen van 
de offerte voor de voorliggende opdracht 
het toch om een handeling van dagelijks 
bestuur zou gaan want de cumulatieve 
voorwaarden van het geringe belang van 
de verrichting en de noodzaak van een 
snelle oplossing, vereist volgens de supra 
aangehaalde rechtspraak van het Hof 
van Cassatie, in casu vervuld zouden 
zijn”, nu volgens haar zelfs geen van de 
beide voorwaarden te dezen vervuld zijn.

[…]

Beoordeling

25. Artikel 76, § 1, van het koninklijk be-
sluit plaatsing 2017 schrijft voor wanneer 
een offerte substantieel onregelmatig is 
en verwijst uitdrukkelijk naar artikel 44 
van hetzelfde besluit dat bepaalt dat een 
offerte moet ondertekend zijn “door de 
perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd 
is/zijn om de inschrijver te verbinden”.

26. Het wordt niet betwist en het dossier 
bevestigt dat B.V., vast vertegenwoor-
diger van de bvba Verba Consulting, 

voor de ondertekening van de offerte op 
3 oktober 2020 een bijzondere volmacht 
heeft gekregen van de bv Quatz & Writzz 
Consulting, vast vertegenwoordigd door 
de heer K.W., aan wie eerder op haar 
beurt een bijzondere volmacht werd ver-
leend op 25 september 2020 door de ge-
delegeerd bestuurder van de nv Agidens 
Infra Automation, de bv Geert Stienen, 
vast vertegenwoordigd door de heer G.S..

27. De verzoekende partij verwijst hier-
voor naar de statuten van de nv Agidens 
Infra Automation, bekendgemaakt in de 
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 
22 januari 2020 en meent dat de onder-
tekening van de offerte niet kwalificeert 
als een handeling van dagelijks bestuur.

De betrokken passage uit de statuten 
van nv Agidens Infra Automation luidt:
“Onverminderd de algemene vertegen-
woordigingsmacht van de raad van be-
stuur als college wordt de vennootschap 
bij alle rechtshandelingen, jegens derden 
en in rechtszaken als eiser of als ver-
weerder, verbonden door twee bestuur-
ders die gezamenlijk optreden of, doch 
enkel voor wat betreft handelingen van 
dagelijks bestuur, door een gedelegeerd 
bestuurder die alleen optreedt of, binnen 
hun bevoegdheidssfeer, door de perso-
nen belast met het dagelijks bestuur of 
door een door de raad van bestuur be-
noemde bijzonder gevolmachtigde.”

Deze passage moet worden gelezen in het 
licht van de bepaling van artikel  7:121 
van het (nieuwe) WVV dat voortaan een 
definitie bevat van het begrip “dagelijks 
bestuur”:
“Het dagelijks bestuur omvat alle hande-
lingen en de beslissingen die niet verder 
reiken dan de behoeften van het dage-
lijks leven van de vennootschap, evenals 
de handelingen en de beslissingen die 
om reden van het minder belang dat 
ze vertonen of omwille van hun spoed-
eisend karakter de tussenkomst van de 
raad van bestuur, de enige bestuurder of 
de directieraad niet rechtvaardigen.”

De Memorie van Toelichting bij 
het WVV (Parl.St Kamer 2017-18, 
nr.  3119/001, 240-241) licht deze bepa-
ling toe als volgt:
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“Deze bepaling herneemt artikel  525 
W.Venn., maar bevat voortaan een defi-
nitie van dagelijks bestuur, die ten dele 
is geïnspireerd door de cassatierecht-
spraak, maar rekening houdt met de 
kritiek van de rechtsleer en de ruimere 
invulling die de praktijk aan dit begrip 
geeft. Vallen onder het begrip dagelijks 
bestuur, handelingen en beslissingen die 
hetzij niet verder reiken dan de behoef-
ten van het dagelijks leven van de ven-
nootschap, hetzij een gering belang ver-
tonen, hetzij een spoedeisend karakter 
hebben. Anders dan in de recente recht-
spraak van het Hof van Cassatie (26 fe-
bruari 2009) moeten de criteria ‘gering 
belang’ en ‘urgentie’ dus niet cumulatief 
worden toegepast. Zodra één van de drie 
hierboven vermelde criteria vervuld is, 
valt de handeling of de beslissing onder 
het dagelijks bestuur. Er wordt daarbij 
geen onderscheid gemaakt naargelang 
van de aard van de handeling of de be-
slissing: zo kan de beslissing tot inte-
kening op een overheidsopdracht of tot 
instelling van een annulatieberoep voor 
het Grondwettelijk Hof of voor de Raad 
van State onder het dagelijks bestuur 
vallen.”

28. Artikel  525 van het voorheen gel-
dende Wetboek van Vennootschappen 
bevatte geen definitie van het begrip 
“dagelijks bestuur”. Het middel zoals 
geformuleerd door de verzoekende 
partij in haar verzoekschrift is geënt 
op het begrip dagelijks bestuur, zoals 
dit door de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie, hierin bijgevallen door 
de Raad van State, werd ingevuld vóór 
de inwerkingtreding van het (nieuwe) 
WVV.

Het WVV bevat thans een definitie van 
wat onder het begrip “dagelijks bestuur” 
moet worden begrepen, die, zoals blijkt 
uit de memorie van toelichting, op het 
eerste gezicht niet volledig lijkt overeen 
te stemmen met de voorheen hieraan 
gegeven jurisprudentiële invulling van 
dat begrip.

Het middel dat is gesteund op een niet 
meer volledig accurate jurisprudentiële 
invulling van het begrip “dagelijks be-
stuur” lijkt voor juridische betwisting 

vatbaar en leent zich aldus niet tot een 
toetsing in een procedure bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid.

Pas ter terechtzitting, en dus laattijdig, 
gaat de verzoekende partij in op de niet 
overeenstemming van de litigieuze 
volmacht met het begrip dagelijks be-
stuur zoals gedefinieerd in artikel 7:121 
WVV.

In de huidige stand van de procedure 
waarin, wegens de spoedeisendheid er-
van, het onderzoek van het middel hoe 
dan ook dient te worden beperkt tot een 
prima-facieonderzoek, lijken de voor-
gaande vaststellingen te kunnen vol-
staan om het middel vooralsnog niet bij 
te vallen.

[…]

[Volgt: verwerping van de vordering]

ONDERTEKENING VAN EEN 
OFFERTE VOOR EEN OVER-
HEIDSOPDRACHT (G)EEN 
DAAD VAN DAGELIJKS 
BESTUUR? DE RAAD VAN 
STATE LIJKT DE STEVEN 
TE WENDEN

Op straffe van substantiële onregel-
matigheid ervan moet een offerte 
ondertekend zijn door de persoon/
de personen die bevoegd is/zijn om 
de inschrijver te verbinden (art. 44 
§ 1 lid 1 iuncto art. 76 § 1 lid 4, 2° 
KB Plaatsing 18 april 2017). In geval 
van een openbare of niet-openbare 
procedure leidt deze substantiële 
onregelmatigheid automatisch tot 
de nietigheid van de aldus aan-
getaste offerte: de aanbestedende 
overheid beschikt ter zake niet over 
enige beoordelingsruimte (art.  76 
§ 3 KB Plaatsing 18 april 2017).
Tot vóór dit arrest van 5  febru-
ari 2021 was de rechtspraak van de 
Raad van State duidelijk: de onder-
tekening van een offerte kon niet 
aanzien worden als een daad van 
dagelijks bestuur. De ondertekening 
van een offerte door een dagelijks 
bestuurder van een vennootschap 

bracht dan ook de substantiële on-
regelmatigheid van deze offerte met 
zich mee (vaststaande rechtspraak: 
RvS 12  januari 2010, nr.  199.434, 
nv Mazout Express e.a.; RvS 6 juni 
2014, nr.  227.654, nv VBG; RvS 
24 juni 2014, nr. 227.807, nv Renotec; 
RvS 16  oktober 2014, nr.  228.781, 
bvba Faresa; RvS 6  augustus 2015, 
nr. 232.024, nv Viabuild; RvS 21 au-
gustus 2017, nr.  238.963, nv Volvo 
Group Belgium; RvS 3  augustus 
2018, nr.  242.177, nv SOCATRA; 
RvS 27 februari 2019, nr. 243.817, nv 
Larcin).
Met zijn arrest van 5 februari 2021 
lijkt de Raad van State afstand te 
hebben genomen van zijn vroegere 
rechtspraak, rekening houdende 
met de definitie van het begrip 
‘dagelijks bestuur’ opgenomen in 
artikel  7:121 lid 2 van het nieuwe 
Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen (WVV). Dit artikel 
luidt als volgt: “Het dagelijks be-
stuur omvat alle handelingen en de 
beslissingen die niet verder reiken 
dan de behoeften van het dagelijks 
leven van de vennootschap, evenals 
de handelingen en de beslissingen 
die om reden van het minder belang 
dat ze vertonen of omwille van hun 
spoedeisend karakter de tussen-
komst van de raad van bestuur, de 
enige bestuurder of de directieraad 
niet rechtvaardigen.” In de memo-
rie van toelichting (Parl.St. Kamer, 
2017-18, nr.  3119/001, 240-241) 
wordt met betrekking tot dit artikel 
verduidelijkt dat, rekening houdend 
met de kritiek van de rechtsleer en 
de ruimere invulling die de praktijk 
aan dit begrip geeft, onder het be-
grip ‘dagelijks bestuur’ “handelin-
gen en beslissingen vallen die hetzij 
niet verder reiken dan de behoeften 
van het dagelijks leven van de ven-
nootschap, hetzij een gering belang 
vertonen, hetzij een spoedeisend 
karakter hebben. Anders dan in de 
recente rechtspraak van het Hof van 
Cassatie (26 februari 2009) moeten 
de criteria ‘gering belang’ en ‘ur-
gentie’ dus niet cumulatief worden 
toegepast. Zodra één van de drie 
hierboven vermelde criteria ver-
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Cass. (1e k.) AR C.19.0342.N, 4 december 2020 (R. V., B. S. / SIVAN nv)

Cass. (1e k.) AR C.19.0342.N, 4 december 2020 (R. V., B. S. / SIVAN nv) https://juportal.be (10 december 2020)
Samenvatting
Samenvatting niet beschikbaar.

Trefwoorden:
Voorzienbare schade (contractuele aansprakelijkheid) Rechtstreekse schade (contractuele aansprakelijkheid)
Integrale schadevergoeding bij contractuele aansprakelijkheid

Volledige tekst
1. R. V.,

2. B. S.,

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei
187/302,

tegen

1. SIVAN nv, met zetel te 8870 Izegem, Schardouwstraat 31, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0457.970.751,

eerste verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, Drie
Koningenstraat 3,

in aanwezigheid van

2. STONE TOWN bv, met zetel te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 229, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
0834.050.342,

3. COMPAGNIE INVEST bv, met zetel te 8000 Brugge, Dudzeelse Steenweg 460, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
0833.952.550,

4. SIX bv, met zetel te 8870 Izegem, Schardouwstraat 31, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0418.068.020,

tweede, derde en vierde verweersters, minstens in gemeen verklaring van het tussen te komen arrest opgeroepen partijen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 11 maart 2019.

Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft op 27 oktober 2020 een schriftelijk conclusie neergelegd.

Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 1149 Burgerlijk Wetboek bestaat de aan de schuldeiser verschuldigde schadevergoeding, in het algemeen, in
het verlies dat hij heeft geleden en in de winst die hij heeft moeten derven, behoudens de toepassing van de bepalingen van de
artikelen 1150 en 1151 Burgerlijk Wetboek.

De rechter moet de schade die de schuldeiser geleden heeft ten gevolge van de nietnakoming van de verbintenis in concreto
ramen.

De schadevergoeding omvat enkel wat het noodzakelijk gevolg is van de niet-uitvoering van de overeenkomst.

De schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie heeft tot doel de schuldeiser te plaatsen in de toestand waarin hij zich zou
hebben bevonden indien de schuldenaar zijn verbintenis zou zijn nagekomen.

2. Een contractuele schuldeiser kan enkel opkomen ter vergoeding van de schade die hij zelf heeft geleden. Bijgevolg kan een
aandeelhouder wegens wanprestatie van een door hem gesloten contract enkel opkomen voor de persoonlijke schade en niet voor
de schade die de vennootschap treft.

3. De appelrechter stelt vast en oordeelt dat:

de eisers de aandelen van hun diverse vennootschappen, de tweede, derde en vierde verweersters, hebben overgedragen
aan de eerste verweerster;
in artikel 4.1.8 van de verkoopovereenkomst van 28 februari 2011 met betrekking tot de aandelen van de vierde
verweerster, werd bedongen dat bepaalde facturen uitgeschreven door de vierde verweerster betaald zullen worden
uiterlijk zes maanden na de vervaldag;
gebleken is dat de bedoelde facturen niet door de respectieve schuldenaren tijdig, overeenkomstig artikel 4.1.8 van de
verkoopovereenkomst, werden voldaan;
het saldo van deze facturen 368.459,86 euro bedraagt;
de eerste verweerster de veroordeling nastreeft van de eisers tot de betaling van een bedrag van 368.459,86 euro;
de onjuiste voorstelling van zaken een contractuele fout van de eisers uitmaakt waarvoor de eerste verweerster " terecht
aanspraak maakt op schadevergoeding wegens het niet kunnen innen van de uitgedrukte vorderingen".

4. De appelrechter die oordeelt dat de eerste verweerster recht heeft op een schadevergoeding tot beloop van een bedrag van
368.459,86 euro in hoofdsom, hetgeen overeenstemt met het totaalbedrag van de onbetaalde facturen, zonder na te gaan of de
onjuiste voorstelling van zaken heeft geleid tot een overeenkomstig waardeverlies van de aandelen van de eerste verweerster, en
dus zonder na te gaan of de schadevergoeding de persoonlijke schade van de eerste verweerster niet te boven gaat, schendt artikel
1149 Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.
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Tweede middel

Tweede onderdeel

5. Krachtens artikel 1149 Burgerlijk Wetboek bestaat de aan de schuldeiser verschuldigde schadevergoeding, in het algemeen, in
het verlies dat hij heeft geleden en in de winst die hij heeft moeten derven, behoudens de toepassing van de bepalingen van de
artikelen 1150 en 1151 Burgerlijk Wetboek.

De rechter moet de schade die de schuldeiser geleden heeft ten gevolge van de nietnakoming van de verbintenis in concreto
ramen.

De schadevergoeding omvat enkel wat het noodzakelijk gevolg is van de niet-uitvoering van de overeenkomst.

De schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie heeft tot doel de schuldeiser te plaatsen in de toestand waarin hij zich zou
hebben bevonden indien de schuldenaar zijn verbintenis zou zijn nagekomen.

6. Een contractuele schuldeiser kan enkel opkomen ter vergoeding van de schade die hij zelf heeft geleden. Bijgevolg kan een
aandeelhouder wegens wanprestatie van een door hem gesloten contract enkel opkomen voor de persoonlijke schade en niet voor
de schade die de vennootschap treft.

7. De appelrechter stelt vast en oordeelt dat:

de eisers de aandelen van hun diverse vennootschappen, de tweede, derde en vierde verweersters, hebben overgedragen
aan de eerste verweerster;
in artikel 4.1.5 van de koopovereenkomst van 28 februari 2011 was bedongen dat de boekhouding en jaarrekening van de
vierde verweerster conform de wetgeving is opgesteld en overeenstemt met de financiële situatie;
een waarborg van 34.633,37 euro opgenomen in voornoemde boekhouding definitief oninbaar is geworden door het
faillissement van Elektro Vandenbussche in 2006;
deze waarborg niettemin in 2010 werd opgenomen onder het actief van de balans van de vierde verweerster;
de eerste verweerster de veroordeling nastreeft van de eisers tot de betaling van een bedrag van 34.633,37 euro.

8. De appelrechter die oordeelt dat de eerste verweerster recht heeft op een schadevergoeding tot beloop van een bedrag van
34.633,37 euro, hetzij het bedrag van de oninbare waarborgsom, zonder na te gaan of de onjuiste voorstelling van zaken heeft
geleid tot een overeenkomstig waardeverlies van de aandelen van de eerste verweerster, en dus zonder na te gaan of de
schadevergoeding de persoonlijke schade van de eerste verweerster niet te boven gaat, schendt artikel 1149 Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de schadevergoedingen ten belope van de bedragen van
368.459,86 euro en 34.663,37 euro te betalen door de eisers aan de eerste verweerster, en het oordeelt over de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
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Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als
voorzitter, en de raadsheren Bart Wylleman, Koenraad Moens, François Stévenart Meeûs en Sven Mosselmans, en in openbare
rechtszitting van 4 december 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Johan
Van der Fraenen, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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hof dat het bedrag van 2.353,75 euro 
kennelijk overdreven is en dat er 
aanleiding bestaat tot matiging 
daarvan. Die prestaties waren im-
mers in omvang beperkt gebleven 
tot opzoekingen en briefwisseling, 
zonder dat een gerechtelijke proce-
dure tot vereffening-verdeling van 
de betrokken nalatenschap werd 
aangevat. Voor nutteloze prestaties, 
zoals het opvragen bij de burgerlijke 
stand van de stukken om na te gaan 
of de moeder van de erfgenamen 
nog in leven was, zouden geen kos-
ten of honoraria verschuldigd zijn. 
Het vragen van voorafgaandelijk 
advies door de taxatiecommissie 
van de raad van de orde van advo-
caten en/of de aanstelling van een 
gerechtsdeskundige acht dit hof 
hier niet opportuun, gelet op de be-
perkte financiële draagwijdte van 
het geschil en in acht genomen het 
bepaalde in artikel 875bis § 1 Ger.W.
Artikel 446ter lid 2 Ger.W. regelt in 
het Belgische recht discussies over 
de begroting van het honorarium. 
Deze bepaling luidt als volgt: “Inge-
val het ereloon niet met een billijke 
gematigdheid is vastgesteld, wordt 
het door de raad van de Orde ver-
minderd, met inachtneming onder 
meer van de belangrijkheid van de 
zaak en van de aard van het werk, 
onder voorbehoud van de teruggave 
die hij beveelt, indien daartoe grond 
bestaat, dit alles onverminderd het 
recht van de partij om zich tot het 
gerecht te wenden indien de zaak 
niet aan een scheidsgerecht is on-
derworpen”. In de besproken zaak 
hebben de erfgenamen aan het hof 
van beroep gevraagd om het hono-
rarium te beoordelen in plaats van 
zich te wenden tot de raad van de 
Orde voor een taxatiebeslissing (J. 
STEVENS en I. VANDEVELDE, 
I., “Commentaar bij Art.  446ter 
Ger.W.” in Comm.Ger., Mechelen, 
Kluwer, 2010, 11, nr. 6). Dat is mo-
gelijk indien de advocaat en de cli-
ent niet hebben ingestemd met een 
modelovereenkomst inzake arbitra-
ge (V. COIGNIEZ en L. KENNIS, 
“Deel 2. Instellingen van de Balie” 

in X, Handboek van de advocaat-
stagiair 2018-2019. Deontologie, 
Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 
46, nr.  28). Indien men zich tot de 
rechter wendt in een honorarium-
geschil, is het ook mogelijk dat de 
rechter de Raad van de Orde om 
een raadgevend advies verzoekt. De 
rechter is daar evenwel geenszins toe 
verplicht (J. STEVENS, Advocatuur, 
regels & deontologie, Mechelen, 
Wolters Kluwer, 2015, 747, nr. 1006). 
Sommige rechtbanken staan daar 
zelfs weigerachtig tegenover (Vred. 
Verviers 16  november 2007, JLMB 
2008, noot J.-P. BUYLE; Kh. Has-
selt 23  maart 2005, RW 2008-09, 
726, P&B 2005, 32, noot; Vred. St.-
Gillis 14  juni 1999, T.Vred. 2001, 
14). Niettemin kan dergelijk advies 
nuttig zijn bij geschillen waarin 
er een aantal elementen aanwezig 
zijn waarmee de advocatuur meer 
voeling heeft (Gent 17  september 
1996, RW 1997-98, 916). Daarnaast 
bestaat in het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Antwerpen het 
gebruik om in honorariumzaken 
één of meer advocaten als gerechts-
experts aan te stellen volgens de 
regels van het gerechtelijk deskun-
digenonderzoek (J. STEVENS en I. 
VANDEVELDE, “Commentaar bij 
Art.  446ter Ger.W.” in Comm.Ger., 
Mechelen, Kluwer, 2010, 11, nr. 6).
In de weergegeven zaak verwijst 
het hof van beroep onder meer 
naar het subsidiariteitsprincipe uit 
artikel 876bis Ger.W. om noch een 
advies van de taxatiecommissie 
van de Raad van de Orde te vragen, 
noch een deskundigenonderzoek te 
bevelen. Aangezien de betwiste ho-
norariumstaat slechts 2.353,75 euro 
betrof, is daar inderdaad iets voor 
te zeggen. Het hof heeft vervolgens 
binnen het kader van zijn marginale 
toetsing het nut van specifieke pres-
taties van de advocaat beoordeeld, 
om uiteindelijk het verschuldigde 
bedrag te verlagen tot 1.500,- euro.

Wannes Vandenbussche

HOF VAN BEROEP TE 
ANTWERPEN

29 OKTOBER 2020

Voorzitter: M.-C. Willemaers
Advocaten: Frank Cleeren, Tim 

Steyfkens, Peter 
Vlietinck en Philippe 
Noelmans

Geschillenregeling – wederzijdse 
vorderingen tot uittreding en uit-
sluiting – peildatum – waardering 
aandelen – minderheidsparticipatie 
– geen illiquiditeitssdécote

De peildatum is in beginsel het 
tijdstip waarop de rechter de over-
dracht van de aandelen beveelt, 
aangezien het recht op betaling van 
de prijs van de aandelen ontstaat 
op het tijdstip van de eigendoms-
overdracht. Het is de rechter welis-
waar toegestaan om als peildatum 
een ander tijdstip in aanmerking te 
nemen, indien een objectieve reden 
daartoe wordt bewezen.
Een illiquiditeitsdécote wordt toe-
gepast indien de aandelen niet 
of zeer moeilijk verhandelbaar 
zijn in het kader van een vrijwil-
lige overdracht. In het kader van 
een geschillenregeling betreft het 
evenwel geen overdracht aan een 
derde, maar wel aan een bestaande 
aandeelhouder. Er wordt niet aan-
getoond dat een normale inves-
teerder geen interesse zou hebben 
voor de aandelen, of slechts voor 
een lagere prijs.

Antwerpen 29  oktober 2020, NjW 
2021, afl. 452, 877.

BVBA Calu Management, […]
Appellante; […]

tegen
BVBA Frank Management, […]
Geïntimeerde; […]
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Business Concepts BVBA, […]
Aangestelde curatoren: Mr. Maes Ronny 
en Mr. Krol Kristof, […]

NV Tigro Industries,

[…]

2. BEOORDELING

1. De feitelijke gegevens die aan de be-
twisting ten grondslag liggen zijn uit-
eengezet in het bestreden vonnis, en het 
hof verwijst daarnaar.

Na de betekening van het vonnis op 
08 november 2019 zijn de aandelen van 
appellante overgedragen aan eerste en 
tweede geïntimeerden die de provisio-
nele prijs van 175.000 euro hebben vol-
daan.

Vervolgens zijn alle aandelen van Tigro 
Industries door eerste en tweede geïnti-
meerden verkocht aan een derde.

2. Eerste en tweede geïntimeerden ach-
ten het hoger beroep onontvankelijk met 
toepassing van art. 1050, lid 2 Ger.W.

Krachtens art. 1050, lid 2 Ger.W., in zijn 
hier toepasselijke versie, kan tegen een 
beslissing inzake bevoegdheid of, tenzij 
de rechter ambtshalve of op verzoek van 
een van de partijen anders bepaalt, een 
beslissing alvorens recht te doen, slechts 
hoger beroep worden ingesteld samen 
met het hoger beroep tegen het eindvon-
nis.

De daarop gestoelde exceptie van onont-
vankelijkheid van het hoger beroep faalt.

Een vonnis is een eindvonnis in zoverre 
daarmee de rechtsmacht van de rechter 
over een bepaald geschilpunt uitgeput is 
behoudens de rechtsmiddelen bij de wet 
bepaald.

Het is niet vereist dat een rechter over 
het gehele geschil uitspraak doet opdat 
er van een eindvonnis sprake zou zijn 
(Cass., 22  mei 2017, C.16.0441.N). Het 
volstaat daartoe dat de rechter over één 
geschilpunt van feitelijke of juridische 

aard uitspraak doet. Met een eindvonnis 
in de zin van art. 19, lid 1 Ger.W. wordt 
eigenlijk een eindbeslissing bedoeld.

De eerste rechter heeft meerdere eind-
beslissingen genomen in het vonnis 
van 16  oktober 2019, met name waar 
hij (i) de onmiddellijke overdracht van 
de aandelen van appellante aan eerste 
en tweede geïntimeerde heeft bevolen 
tegen een provisionele betaling van 
175.000  euro -en niet de door appel-
lante gevorderde provisionele betaling 
van 1.000.000  euro-, (ii) de peildatum 
heeft bepaald op 30  september 2019, 
(iii) een illiquiditeitsdécôte van 25% op 
de aandelenparticipatie van appellante 
heeft toegekend, (iv) de eis van Frank 
Management en R.S. tot toepassing van 
een minderheidsdécôte heeft afgewe-
zen en (iv) de vordering van appellante 
tot het verstrekken van een zekerheid 
voor de betaling van de definitieve prijs 
door eerste en tweede geïntimeerden, 
bestaande in de onvervreemdbaarheid 
van de aandelen van appellante, heeft 
verworpen.

Het is derhalve verkeerdelijk dat in de 
aanhef van het beschikkend gedeelte 
van het bestreden vonnis wordt ver-
meld: “Alvorens recht te doen” vermits 
het vonnis wel degelijk op verschillende 
punten een eindbeslissing uitmaakt.

De kwalificatie die de rechter aan zijn 
uitspraak geeft, wijzigt de ware aard er-
van niet.
De mogelijkheid om een rechtsmiddel 
tegen die uitspraak aan te wenden, wordt 
door een verkeerde kwalificatie niet aan-
getast.

Het bestreden vonnis is enkel een vonnis 
alvorens recht te doen in de mate erin 
wordt beslist geen uitspraak te doen over 
de definitieve prijs voor de 250 aandelen 
van appellante doch hierover eerst een 
deskundigenonderzoek te bevelen.
Tegen de noodzakelijk voorafgaande-
lijke aanstelling daartoe van een ge-
rechtsdeskundige is geen hoger beroep 
aangetekend.

Het hoger beroep is ontvankelijk.

3. Enkel volledigheidshalve en aanslui-
tend op het voorgaande merkt het hof op 
dat de eerste rechter trouwens ook ver-
keerdelijk heeft vermeld dat het vonnis 
is gewezen bij verstek ten aanzien van 
Tigro Industries.

De behandeling in eerste aanleg vond 
plaats na een regelmatige vaststelling 
met toepassing van art.  747 §  2 Ger.W. 
en het vonnis is derhalve ten aanzien van 
alle partijen op tegenspraak gewezen.

4. Appellante vordert de bepaling van de 
peildatum voor de waardering van haar 
aandelen op 31  december 2016, en niet 
op 30 september 2019.

Op dit punt faalt het hoger beroep.

De waarde van de aandelen moet in be-
ginsel worden geraamd op het tijdstip 
waarop de rechter de overdracht ervan 
beveelt, aangezien het recht op betaling 
van de prijs van de aandelen ontstaat op 
het tijdstip van de eigendomsoverdracht.

Het is de rechter weliswaar toegestaan 
om als peildatum voor de waardering 
van de prijs een ander tijdstip in aan-
merking te nemen.

In deze is daartoe echter geen objectieve 
reden bewezen.

Appellante maakt geenszins aanne-
melijk dat de negatieve evolutie van de 
cijfers van Tigro Industries vanaf het 
boekjaar 2016 te wijten zou zijn aan het 
vertrek van B.M. uit de onderneming 
nadat de sedert 2010 tussen haarzelf en 
Tigro Industries bestaande manage-
mentovereenkomst met onmiddellijke 
ingang werd beëindigd op 16  januari 
2017 door wijlen de heer A.M.
Dat dit vertrek niet het gevolg was van 
een professionele boycot of een onrecht-
matige beëindiging van de managemen-
tovereenkomst is definitief geoordeeld 
door dit hof in zijn arrest van 30  juli 
2019 […].

Reeds in het boekjaar 2016, toen die 
overeenkomst met appellante wel de-
gelijk nog van kracht was, waren de 
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cijfers van Tigro Industries aanzienlijk 
slechter dan in het jaar voordien: waar 
voor het boekjaar 2015 nog een winst 
uit de gewone bedrijfsvoering werd ge-
maakt voor belastingen van meer dan 
1.440.000 euro, was deze in 2016 al ge-
zakt naar afgerond 69.000  euro […]. 
Zelfs die winst diende herzien te worden 
hetgeen het resultaat bracht op
-264.000  euro na een goedkeuring op 
15 maart 2018 door de algemene verga-
dering van een gecorrigeerde jaarreke-
ning 2016 omdat volgens de commissa-
ris-revisor de posten kapitaalsubsidies 
en overige vorderingen (schadeclaims) 
overgewaardeerd waren […].

Het jaar nadien, in 2017, waren de cijfers 
weliswaar nog slechter dan in 2016 […].

Niet aangetoond is evenwel dat dit te 
wijten zou zijn geweest aan de verwijde-
ring van appellante uit het management 
van Tigro Industries, met navolgend 
mismanagement, een gebrek aan kennis 
omtrent de bedrijfsvoering, een stijging 
van managementvergoedingen, en/of 
het onterecht boeken van privé-uitgaven 
als kosten van de vennootschap.

De terugval kwam er in essentie door-
dat de aanzienlijke investeringen, door-
gevoerd in 2015 en 2016, kennelijk niet 
de hoge verwachtingen waarop gehoopt 
was hebben kunnen inlossen.
Niettemin diende er vanaf 2017 jaarlijks 
een bedrag van 2.200.000  euro aan de 
banken te worden terug betaald zijnde 
onder meer de kapitaalaflossingen die 
op de nieuwe fabriek in L. betrekking 
hebben.
De waardering van BDO op 14 septem-
ber 2016 van de aandelen van Tigro 
Industries per einde 2015 waarop ap-
pellante steunt […] was kennelijk ge-
baseerd op een aantal assumpties voor 
de jaren 2016 en 2017 die later niet in 
overeenstemming bleken te zijn met de 
werkelijkheid. Dit wordt aannemelijk 
gemaakt in een waarderingsverslag van 
10  augustus 2018 […] waarin de cijfers 
per 31  december 2015 worden geactua-
liseerd in dat licht en de waarderingen 
per 31  december 2016 en 31  december 
2017 neerkomen op respectievelijk 6,13 

miljoen euro (2016) en 3,43 miljoen euro 
(2017).

Er zijn geen concrete omstandigheden 
aangetoond die zouden verantwoorden 
dat de peildatum voor de waardering 
van de aandelen van Tigro Industries 
zou worden bepaald op 31  december 
2016.

Wat betreft de bewering in verband met 
private uitgaven is appellante bovendien 
slecht geplaatst om dit aan eerste geïn-
timeerde dan wel wijlen A.M. of diens 
vennootschap te verwijten, gelet op de 
door haarzelf opgelopen veroordeling 
van 18 maart 2020 […].

Het enkele feit dat de heer B.M. vanaf 
januari 2017 geen zeggenschap meer had 
binnen de vennootschap en de onderne-
ming rechtvaardigt op zich niet een wij-
ziging van de peildatum.
Zolang appellante aandeelhouder is 
dient zij te participeren aan de normale 
economische risico’s van Tigro Indus-
tries.

5. De vordering van appellante ten-
einde de haar reeds toegekende provi-
sie op de prijs te horen verhogen met 
409.892,50 euro wordt verworpen.

Wel is het aangewezen en verantwoord 
om haar een bijkomende provisie van 
100.000 euro toe te kennen.

Niet betwist is dat eerste en tweede ge-
intimeerden alle aandelen van Tigro In-
dustries, inclusief deze die zij van appel-
lante overnamen, na de betekening van 
het eerste vonnis overdroegen aan de 
Duitse overnemers Gebruder Overlack 
AG en Oqema AG […].

Evenmin betwist wordt dat deze voor de 
aandelen die voor de uitspraak van het 
bestreden vonnis reeds eigendom wa-
ren van eerste en tweede geïntimeerden 
(niet voor de aandelen die zij in uitvoe-
ring van dat vonnis overnamen van ap-
pellante) een prijs per aandeel hebben 
betaald van 2.339,57 euro.
Dit bedrag werd bekomen op basis van 
een op twee punten gecorrigeerd eigen 

vermogen, enerzijds met de door de ko-
per gemaakte correcties en anderzijds 
met een correctie voor de noodzakelijke 
sanering van de bodemverontreiniging 
op de site te Overpelt […].
Eerste geïntimeerde erkent aldus voor 
haar 250 aandelen het bedrag ontvangen 
te hebben van 584.892,50 euro […].

Hieruit kan niet worden afgeleid dat ook 
aan appellante dit bedrag op heden ten 
provisionele titel zou moeten worden 
betaald, zoals zij het vordert.

Bovendien kan worden aanvaard dat 
hiertegenover voor geïntimeerden kos-
ten en inspanningen hebben gestaan.
Zij zelf brengen daarvoor in billijkheid 
een kost van 10% van de gerealiseerde 
waarde in mindering.

Het eenzijdig opgemaakte verslag van 
06  april 2020 dat appellante als haar 
stuk nr. 70 bijbrengt verantwoordt zulke 
substantiële verhoging van de door de 
eerste rechter toegekende provisie tot 
bijna 585.000 euro op heden niet. Onder 
meer wordt verwezen naar de weerleg-
gingen opgenomen in het rapport van 
BDO en A&B Partners Accountants op 
dat verslag d.d. 24 april 2020 met daar-
aan gevoegd de schattingsverslagen van 
de onroerende goederen […].

Zelfs rekening houdend met het voor-
gaande is een aanvullende provisie van 
100.000 euro echter wél verantwoord.

De aftrek van 10% brengt het bedrag 
per aandeel nog steeds op 2.105,61 euro 
vermits het hof oordeelt dat geen illiqui-
diteitsdécôte in mindering moet worden 
gebracht (zie verder randnummer 6).
25% van de aandelen van Tigro Indus-
tries zou dan een waarde vertegenwoor-
digen van 526.402,50 euro hetgeen zeker 
de betaling van een provisioneel bedrag 
van 275.000 euro rechtvaardigt.

Daaraan wordt geen afbreuk gedaan 
door louter beweerde bedreigende in-
solvabiliteit van appellante indien de 
gerechtsdeskundige zou besluiten tot 
een lagere waarde dan deze van het pro-
visioneel toegekende bedrag ingevolge 
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het feit dat appellante nog een schuld 
dient te betalen aan Tigro Industries van 
79.567  euro meer intresten en kosten 
ingevolge een vonnis van 18 maart 2020 
[…]. Tegen die uitspraak is trouwens ho-
ger beroep (en incidenteel hoger beroep) 
aangetekend.

6. Aangaande de door de eerste rechter 
weerhouden illiquiditeitsdécôte van 25% 
op de aandelen van appellante is het ho-
ger beroep gegrond.

Een illiquiditeitsdécôte wordt toegepast 
indien de aandelen niet of zeer moeilijk 
verhandelbaar zijn in het kader van een 
vrijwillige overdracht.

In het kader van een geschillenregeling 
betreft het evenwel geen overdracht aan 
een derde partij maar wel aan een be-
staande aandeelhouder.
Bij de geschillenregeling stelt de vraag 
naar het bestaan van eventuele kandi-
daat-kopers zich niet.
Evenmin betreft het een vrijwillige ver-
koop.

Dat de aandelen van appellante moeilijk 
verhandelbaar zouden zijn op de vrije 
markt is trouwens in casu niet het geval 
zoals de overdracht in november 2019 
van alle aandelen van Tigro Industries 
aan de Duitse overnemer aantoont.
Geïntimeerden zelf stellen dat de over-
nemer absoluut alle aandelen wenste te 
verwerven alvorens tot belangrijke (zeer 
noodzakelijke) investeringen in de on-
derneming bereid te zijn.

De argumenten die de eerste rechter de-
den besluiten tot de toepassing van een 
illiquiditeitsdécôte overtuigen niet.

Dat de aandelen de facto niet verhandel-
baar zouden zijn aan derden tot 12 maart 
2022 op basis van de bepalingen van de 
aandeelhoudersovereenkomst tussen 
appellante en eerste geïntimeerde […] 
wordt door de gebeurtenissen na de uit-
spraak van het bestreden vonnis weer-
legd.
Trouwens, de overdrachtsbeperkingen 
in aandeelhoudersovereenkomsten be-
invloeden zelden de prijs van de aande-

len negatief bij een interne overdracht 
tussen aandeelhouders zoals in casu.

Dat appellante verwijst naar een rapport 
van BDO waarin een illiquiditeitsdécôte 
van 25% wordt geadviseerd, betekent 
nog niet dat zij ook op dat punt met het 
rapport instemt.

Het hof besluit dat er in deze niet kan ge-
zegd worden dat een normale investeer-
der geen interesse zou hebben voor de 
aandelen van appellante -of slechts voor 
een lagere prijs-zodat de door geïnti-
meerden gevorderde toepassing van een 
illiquiditeitsdécôte wordt verworpen.

7. Appellante wenst zekerheden te beko-
men opdat de definitieve prijs voor haar 
aandelen haar ook daadwerkelijk zal 
worden betaald, nadat deze zal vaststaan 
hetzij na een akkoord tussen de partijen 
middels tussenkomst van de gerechts-
deskundige hetzij na beoordeling door 
de rechtbank van de bevindingen van de 
gerechtsdeskundige.

Het is juist dat, in geval van onmiddel-
lijke eigendomsoverdracht van aandelen 
mits betaling van slechts een provisio-
nele prijs, de betaling van de definitieve 
overnameprijs in hoofde van de overdra-
ger van de aandelen moet worden gevrij-
waard.

De betaling van een provisie van 
250.000  euro biedt daartoe voldoende 
garanties.

Er zijn geen bewijzen dat eerste dan wel 
tweede geïntimeerden de intentie heb-
ben zich onvermogend te maken ten-
einde aan de betaling van het eventuele 
saldo bovenop de provisionele prijs te 
ontkomen.

Het hof verwijst in deze context met 
name naar stuk nr. 32 van tweede geïn-
timeerde dat de aantijgingen aan haar 
adres van appellante weerlegt.
De vaststelling dat tegen mevrouw S. 
in het kader van de vereffening van de 
nalatenschap van wijlen de heer A.M. 
een vordering is ingesteld door B.M. en 
G.M. tot inkorting van hetgeen zij met 

schending van de reserve van de kinde-
ren zou hebben ontvangen, staat er niet 
aan in de weg dat het haar toevallende 
beschikbaar deel aanzienlijk blijft gezien 
de omvang van de huwelijksgemeen-
schap c.q. onverdeeldheid en de nalaten-
schap.
Melding wordt gemaakt van een gezins-
woning voor een waarde van meer dan 
1.000.000 euro.
Behoudens vergissing is tot op heden 
door appellante enkel een machtiging 
gevraagd tot het leggen van bewarend 
derdenbeslag lastens tweede geïntimeer-
de, niet tot bewarend onroerend beslag.

In de concrete omstandigheden is geen 
bijkomende zekerheid voor appellante 
vereist.

Bovendien, dit slechts ten overvloede, 
dienen de in hoofd- en ondergeschikte 
vorderingen hoe dan ook verworpen te 
worden, gelet op de intussen voltrokken 
overdracht van de aandelen van appel-
lante aan eerste en tweede geïntimeer-
den en nadien door hen aan de Duitse 
overnemers.

Niet ingezien wordt hoe de uitvoering 
van het bestreden vonnis, die op risico 
van geïntimeerden plaatsvond, zou kun-
nen leiden tot een andere vergoeding 
dan een schadevergoeding in geval van 
wijziging door het hof.
Wat betreft de verkoop aan de overne-
mers zijn deze bovendien niet in huidig 
geding betrokken zodat de vernietiging 
van de verkoop aan hen -minstens de 
niettegenstelbaarheid van die verkoop 
aan appellante- evenmin in geen geval 
door het hof kan worden bevolen.

Eveneens enkel ten overvloede merkt het 
hof op dat de in uiterst ondergeschikte 
eis van appellante tot het bekomen van 
een zekerheid door middel van een pand 
in haar voordeel op de geldsommen die 
mevrouw S. heeft ontvangen ingevolge 
de overdracht van al haar aandelen aan 
de overnemer, doel zou missen zoals 
tweede geïntimeerde terecht argumen-
teert.
Waar die eis beoogt dat aan Tigro Indus-
tries het verbod wordt opgelegd om elke 
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eventuele betaling die zij nog verschul-
digd zou zijn aan eerste en tweede ge-
intimeerde ingevolge of samenhangend 
met de overdracht van de aandelen aan 
de derde-overnemer uit te voeren, dra-
gen geïntimeerden terecht een exceptio 
obscuri libelli (exceptie van onduidelijk-
heid van het gevorderde) voor.
Niet ingezien wordt wat appellante be-
doelt met door Tigro Industries aan 
Frank Management of R.S. “ingevolge of 
samenhangend met de overdracht van 
de aandelen aan de derde-overnemer” 
nog verschuldigde betalingen. Dit on-
derdeel van haar uiterst ondergeschikte 
eis voor het hof is niet ontvankelijk.

8. Het hoger beroep is deels gegrond.

[…]

9. Het hof verwijst de zaak met toepas-
sing van art.  1068, lid 2 Ger.W. terug 
naar de eerste rechter voor verdere be-
oordeling na deskundigenonderzoek.
De omstandigheid dat het hof een ge-
schilpunt dat niet de grondslag vormt 
van de onderzoeksmaatregel anders be-
oordeelt dan de eerste rechter, doet er 
niet aan af dat hij de zaak in deze dient te 
verwijzen naar de eerste rechter (Cass., 
voltallige kamer, 09  november 2018, 
C.18.0070.N).

3. BESLISSING

[…]

Het hof verklaart het hoger beroep ont-
vankelijk en deels gegrond.

Het hof wijzigt het bestreden vonnis 
slechts in de volgende mate:

Het hof zegt voor recht dat de opdracht 
aan de deskundige in die zin wordt ge-
wijzigd dat op de waarde van de aande-
len van BV(BA) Calu Management in 
NV Tigro Industries geen illiquiditeits-
décôte wordt toegepast.

Het hof veroordeelt BV(BA) Frank Ma-
nagement en mevrouw S., pro rata parte, 
om aan BV(BA) Calu Management een 
bijkomende provisie op de overname-

prijs te betalen van 100.000 euro uiterlijk 
15 dagen na de betekening van huidig 
arrest.

Het hof verklaart het hoger beroep voor 
het overige ongegrond.

[…]

WAARDERING VAN AANDE-
LEN IN DE GESCHILLENRE-
GELING

In dit arrest deed het hof van be-
roep te Antwerpen uitspraak over 
een geschillenregeling in het kader 
waarvan twee aandeelhouders we-
derzijdse vorderingen tot uittreding 
en uitsluiting hadden ingesteld. De 
punten die nog ter discussie ston-
den waren de peildatum, het bedrag 
van de provisionele prijs en de toe-
passing van een illiquiditeitsdécote 
van 25% die de eerste rechter had 
toegekend.
De peildatum moet volgens vast-
staande rechtspraak van het Hof 
van Cassatie worden bepaald op de 
datum van de uitspraak. In vier op-
eenvolgende arresten oordeelde het 
Hof van Cassatie dat de waarde van 
de aandelen moet worden geraamd 
op het tijdstip waarop de rechter 
de overdracht ervan beveelt, aan-
gezien het recht op betaling van de 
prijs van de aandelen ontstaat op 
het tijdstip van de eigendomsover-
dracht. Daarbij mag de rechter geen 
rekening houden met de omstan-
digheden die tot de vordering tot 
gedwongen overdracht of overname 
hebben geleid en met de gedragin-
gen van de partijen ingevolge deze 
vordering (Cass. 9  december 2010, 
JT 2011, 886, JLMB 2011, 1656, noot 
R. AYDOGDU, Pas. 2010, 3165, 
JDSC 2011, 239, noot A. COIBION 
en E. POTTIER, TBH 2012, 22, 
noot A. COIBION; Cass. 5  okto-
ber 2012, JLMB 2014, 1416, noot 
R. AYDOGDU, TRV 2013, 469, 
noot F. PARREIN; Cass. 21  febru-
ari 2014, JLMB 2014, 1416 en 1418, 
noot R. AYDOGDU, JDSC 2015, 

364, noot I. CORBISIER, TRV 2015, 
224, noot R. TAS; Cass. 20 februari 
2015, JLMB 2016, 580, noot R. AY-
DOGDU, RABG 2017, 630, noot S. 
CNUDDE, RABG 2018, 685, noot 
S. CNUDDE, JDSC 2016, 243, noot 
I. CORBISIER, RW 2015-16, 1223, 
noot B. VAN DEN BERGH, TRV 
2015, 222, noot R. TAS; K. GEENS, 
M. WYCKAERT, C. CLOTTENS, 
F. PARREIN, S. DE DIER en S. 
COOLS, “Overzicht van recht-
spraak. Vennootschappen (1999-
2010)”, TPR 2021, 542-546, nr. 491; 
R.TAS, “De geschillenregeling 2.0: 
naar een efficiëntere en billijkere 
oplossing voor een aandeelhou-
dersgeschil in al zijn aspecten” in 
H. DE WULF en M. WYCKAERT 
(eds.), Het WVV doorgelicht, Me-
chelen, Wolters Kluwer, 2021, 480-
481, nr. 50).
Het weergegeven arrest ligt in lijn 
met deze vaststaande rechtspraak 
waar het stelt dat de waarde van 
de aandelen in beginsel moet wor-
den bepaald op het tijdstip waarop 
de rechter de overdracht ervan be-
veelt. Volgens het hof kan dit tijd-
stip verschoven worden wanneer er 
een objectieve reden wordt bewezen 
om dit te doen. Een dergelijke re-
den wordt hier evenwel niet aange-
toond.
Het Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen (WVV) was op 
deze casus nog niet van toepassing. 
Voortaan bepalen artikel 2:67 lid 3 
WVV (uitsluiting) en artikel  2:69 
lid 3 WVV (uittreding) uitdruk-
kelijk dat de rechter de waarde van 
de effecten raamt op het tijdstip 
waarop hij de overdracht ervan 
beveelt. Indien de rechter echter 
zou vaststellen dat de toepassing 
van de peildatum tot een kennelijk 
onredelijk resultaat leidt, dan mag 
hij, met inachtneming van alle re-
levante omstandigheden, beslis-
sen tot een billijke prijsverhoging 
of -vermindering. De rechter hoeft 
dus de peildatum niet meer te ver-
plaatsen, maar kan ervoor opteren 
om een prijscorrectie toepassen (zie 
hierover H. CARPENTIER, “Com-
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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.; 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 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
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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 Organen van een vennootschap, algemeen
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake vennootschapsrecht 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

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: NJW 2020, afl. 431, 827

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.»
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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

- A -

Ten 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.
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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. 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)
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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)

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
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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.

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
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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.

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 non-profitorganisaties.

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.
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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 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
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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 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
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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 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.

- B -

B.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);
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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.

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 toe-eigent, 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.
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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 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).
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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 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:

« 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
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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

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
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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.

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.
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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 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
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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.

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
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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 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.
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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).

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
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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.

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.
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§ 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).

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.
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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.

[.] ».

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
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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.

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.
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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.

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
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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).

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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Cass. (1e k.) AR C.18.0500.N, 9 oktober 2020 (BV M.S. A.V. / NV M., F.C. en D.C.)

Cass. (1e k.) AR C.18.0500.N, 9 oktober 2020 (BV M.S. A.V. / NV M., F.C. en D.C.) https://juportal.be (16 februari 2021); RW
2020-21 (samenvatting), afl. 24, 944 en http://www.rw.be/ (6 februari 2021), noot -
Samenvatting
Het niet-naleven van de in oud art. 523 W.Venn. vervatte regels inzake belangenconflicten kan een kennelijk grove fout
uitmaken, waarbij het voor de toepassing van oud art. 530, § 1 W.Venn. volstaat dat die kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot
het faillissement.

Trefwoorden:
Belangenconflict (NV) Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV)
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Cass. (1e k.) AR C.20.0120.N, 9 oktober 2020 (Roland POCKELE-DILLES / M. N. K.)

Cass. (1e k.) AR C.20.0120.N, 9 oktober 2020 (Roland POCKELE-DILLES / M. N. K.) https://juportal.be (15 oktober 2020);
RW 2020-21 (samenvatting), afl. 24, 944 en http://www.rw.be/ (6 februari 2021)
Samenvatting
Dat het bestuur van een VZW aan een collegiale raad van bestuur moet worden opgedragen, betekent dat elke individuele
bestuurder verplicht is toezicht te houden op de medebestuurders. Noch een taakverdeling die de bestuurders eventueel zijn
overeengekomen, noch het feit dat een bestuurder niet zelf het bestuursmandaat heeft gesolliciteerd of het feit dat een bestuurder
zich het bestuur toe-eigent, doet afbreuk aan deze verplichting.

Trefwoorden:
V.Z.W., raad van bestuur, algemeen

Volledige tekst
Roland POCKELE-DILLES, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Stoopstraat 1, in zijn hoedanigheid van vereffenaar van
Wereld Evangelische Missie Steentafel vzw, met zetel te 2060 Antwerpen, Sint-Jobstraat 12, bus 22, ingeschreven bij de KBO
onder het nummer 0894.950.011,

eiser,

toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 21 november 2019 (nr. G.19.0084.N),

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, Drie
Koningenstraat 3,

tegen

M. N. K.,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 6 mei 2019.

Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
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Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 13, tweede lid, VZW-wet, zoals van toepassing, bestuurt de raad van bestuur de vereniging en
vertegenwoordigt diezelfde raad haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de
algemene vergadering, worden toegekend aan de raad van bestuur.

Krachtens het derde lid kunnen de statuten de bevoegdheden beperken die op grond van het vorige lid aan de raad van bestuur
worden toegekend. Deze beperkingen, alsook de taakverdeling die de bestuurders eventueel zijn overeengekomen, kunnen niet
aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij zijn bekendgemaakt.

2. Dat het bestuur van een vzw aan een collegiale raad van bestuur moet worden opgedragen, betekent dat elke individuele
bestuurder verplicht is toezicht te houden op de medebestuurders.

Noch een taakverdeling die de bestuurders eventueel zijn overeengekomen, noch het feit dat een bestuurder niet zelf het
bestuursmandaat heeft gesolliciteerd of het feit dat een bestuurder zich het bestuur toe-eigent, doet afbreuk aan deze verplichting.

3. De appelrechter stelt vast en oordeelt dat:

de eiser voor de bestuurdersfout van de verweerster verwijst naar de statuten van de vzw waaruit blijkt dat de verweerster
bij de oprichting als penningmeester in de raad van bestuur werd opgenomen en waarin wordt vermeld dat inzake
financiële verrichtingen de handtekening is vereist van de raadsvoorzitter en de penningmeester;
die vermeldingen in de statuten van de vzw op zich niet volstaan om een fout van de verweerster aan te tonen;
de verweerster aannemelijk maakt dat de voorzitter de touwtjes van de vzw in handen had en zich het bestuur van de vzw
toe-eigende;
de verweerster in de vzw geen bestuurdersrol vervulde, onder andere omdat uit geen enkel stuk blijkt dat de verweerster
in de periode van het bestaan van de vzw, toch bijna vier jaar, enige bestuursdaad stelde of voor de vzw enig document
ondertekende;
de bewering van de verweerster dat de raadsvoorzitter slechts op haar een beroep deed om over voldoende leden te
beschikken om een vzw op te richten en zelf het volledige bestuur van de vzw op zich nam, met de waarheid strookt.

4. De appelrechter die op grond van deze redenen oordeelt dat " in de gegeven omstandigheden" de niet-tijdige fiscale aangifte de
verweerster niet ten laste kan worden gelegd, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Koen Mestdagh, als
voorzitter, sectievoorzitter Geert Jocqué, en de raadsheren Bart Wylleman, Koenraad Moens en Sven Mosselmans, en in
openbare rechtszitting van 9 oktober 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Koen Mestdagh, in aanwezigheid van advocaat-
generaal Els Herregodts, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.
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Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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Jurisprudence    

heeft geoordeeld dat er geen beletsel was voor homologatie 
van het reorganisatieplan.
Er is geen niet-verantwoorde gedifferentieerde behandeling 
van de schuldeisers van BVBA M. voorzien in het plan. NV 
H. wordt behandeld als de overige gewone schuldeisers in 
de opschorting en kan aanspraak maken op 35 % van haar 
schuldvordering in hoofdsom.
Door de overdracht van een deel van haar schuldvordering 
aan appellanten wijzigt in principe het bedrag van haar 
schuldvordering, maar deze wijziging heeft geen niet-ver-
antwoorde ongelijke behandeling van schuldeisers tot ge-
volg en is niet strijdig met de openbare orde.
Aan de positie van de overige schuldeisers werd niets ge-
wijzigd.

6. Zoals supra reeds werd geoordeeld onder randnummer 2 
heeft de opschortende voorwaarde zich gerealiseerd, zodat 
de verbintenis uit de borgstelling in principe opeisbaar is.
Uit de officiële e-mail uitgaande van de raadsman van ap-
pellanten die aangevuld met vermoedens als bewijs van de 
hoofdelijke borgstelling geldt, blijkt duidelijk dat appellan-
ten zich borg hebben gesteld onder dezelfde voorwaarden 
als BVBA M. zelf ter betaling van de schuld zoals voorzien 
in het reorganisatieplan.
Uit deze restrictie volgt dat de intrekking van het reorganisa-
tieplan ook ten aanzien van hen als borgstellers – evenzeer 
als ten aanzien van de oorspronkelijke schuldenaar – gevol-
gen heeft.
Krachtens artikel 58,4° WCO- zoals ten deze van toepassing 
– ontneemt de intrekking van het reorganisatieplan elke uit-
werking, behoudens wat betreft de reeds uitgevoerde beta-
lingen en verrichtingen.
Anders dan appellanten voorhouden heeft dit niet tot ge-
volg dat de borgstelling zich niet heeft voltrokken- deze was 
niet opgenomen in het reorganisatieplan, maar wel dat de 
verbintenis waarop de borgstelling betrekking heeft is weg-
gevallen.
De borgstellers hebben zich uitdrukkelijk verbonden terzake 
de verplichting van de vennootschap uit het reorganisatie-
plan, zodat na intrekking van het gehomologeerde plan de 
verbintenis zonder voorwerp is geworden.
Het hoger beroep is gegrond in zoverre gericht tegen de ver-
oordeling van appellanten op grond van hun hoofdelijke 
borgstelling ten bedrage van 34.902,46 EUR meer intresten.

Omtrent de kosten

7. Terecht werden appellanten in eerste aanleg aangezien 
als in principe in het ongelijk gestelde partijen die werden 
veroordeeld tot de gerechtskosten. Zij zijn hoofdelijk gehou-
den tot deze kosten omwille van de hoofdelijke veroorde-
ling.
In hoger beroep zijn beide partijen deels in het gelijk en on-
gelijk gesteld omtrent onderscheiden geschilpunten, zodat 
de kosten van het hoger beroep met inbegrip van de rechts-
plegingsvergoeding tussen hen worden omgeslagen waarbij 
iedere partij de eigen gemaakte kosten draagt.
Conform art. 1024 Ger.W. komen de kosten van de tenuit-
voerlegging ten laste van de partij tegen wie de tenuitvoer-
legging wordt gevorderd.
De rolrechten in hoger beroep worden ten laste van appel-
lanten gelegd.

3. Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.
De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.
Het hof verklaart het hoger beroep ontvankelijk en deels ge-
grond.
Het hof wijzigt het bestreden vonnis en verklaart de vorde-
ring van de curator ontvankelijk maar slechts gedeeltelijk 
gegrond als volgt.
Het hof veroordeelt de heren M.C., T.S. en T.C. hoofdelijk 
tot het betalen aan het faillissement van NV H. een bedrag 
van 20.000,00 EUR in hoofdsom te vermeerderen met de in-
tresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf de dag waarop 
betaling diende te geschieden, zijnde
– 5.000,00 EUR vanaf 8 september 2014
– 5.000,00 EUR vanaf 8 oktober 2014
– 5.000,00 EUR vanaf 8 november 2014
– 5.000,00 EUR vanaf 8 december 2014
tot op datum van dagvaarding en met de gerechtelijke intres-
ten sedertdien.
Het hof verklaart de vordering tot hoofdelijke veroordeling 
van de heren M.C., T.S. en T.C. tot betalen van een bedrag 
van 34.902, 46 EUR meer intresten ontvankelijk maar onge-
grond.
Het hof bevestigt de veroordeling van de heren M.C., T.S. en 
T.C. hoofdelijk tot de gedingkosten in eerste aanleg, aan de 
zijde van de curator vereffend op de dagvaardingskosten ad 
456,08 EUR.
Het hof veroordeelt partijen tot de eigen gemaakte kosten in 
hoger beroep, aan de zijde van de curator vereffend op nihil 
en aan de zijde van appellanten op de rechtsplegingsver-
goeding van 3.000,00 EUR en verwijst voor de kosten van 
tenuitvoerlegging naar art. 1024 Ger.W.
Het hof veroordeelt de heren M.C., T.S. en T.C. tot de rol-
rechten in hoger beroep ten bedrage van 400,00 EUR.
(…)
 

 

Trib. entr. Hainaut (div. Charleroi), 
1er octobre 2020

RG : O/19/00336

Siège :  B. Guevar, G. Pierson, J.-L. Roman Moreno
Avocats :  M. Gossiaux, R. Tavernier, Y. Steverlynck, D. Blommaert, 
A. De Lamotte

Faillite – Responsabilité des administrateurs – Responsa-
bilités du représentant de la personne morale – Action 
en comblement de passif – Faute grave et caractérisée

Le représentant permanent désigné lorsqu’une personne mo-
rale est nommée administrateur encourt les mêmes respon-
sabilités civile et pénale que s’il exerçait cette mission en nom 
propre et pour compte propre, sans préjudice de la responsabi-
lité solidaire de la personne morale qu’il représente.
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Par ailleurs, la circonstance que ces administrateurs aient reçu 
décharge de l’assemblée générale n’empêche pas que leur res-
ponsabilité soit mise en cause. La décharge n’est ainsi pas oppo-
sable aux tiers (curateurs) et aux actionnaires et associés n’ayant 
pas voté la décharge.

La mise en œuvre de l’action en comblement de passif requiert, 
du demandeur, la preuve d’une faute grave et caractérisée de la 
part des administrateurs, laquelle doit avoir contribué à la fail-
lite dont l’actif est insuffisant.
Une simple erreur d’appréciation commise par des administra-
teurs raisonnables ne pourrait être considérée comme une faute 
grave et caractérisée.

Dans le cas d’espèce, les curateurs (demandeurs) reprochaient 
aux administrateurs d’avoir notamment procédé à une cession 
de clientèle à une autre société du groupe (également admi-
nistrée par les défendeurs) moyennant une contrepartie en 
compte-courant uniquement. La société cessionnaire a par la 
suite également fait faillite.

Selon les curateurs, l’opération de restructuration n’aurait pas 
été profitable à la première société faillie dans la mesure où elle 
n’aurait pas procuré une contrepartie en « cash ».

Le Tribunal a toutefois jugé qu’il n’était pas établi que le plan 
adopté n’était pas de nature à redresser la société faillie si la so-
ciété cessionnaire elle-même n’avait pas vu son crédit dénoncé, 
ce qui a en définitive entraîné en cascade la faillite des deux en-
treprises.

Le tribunal a en outre souligné que rien n’indiquait que les ad-
ministrateurs n’avaient pas l’intention d’effectuer par la suite les 
transferts que la technique du « netting » impliquait.
 

Faillissement – Aansprakelijkheid van bestuurders – 
Aansprakelijkheid van de vaste vertegenwoordiger – 
Rechtsvordering tot aanzuivering van het tekort – Ken-
nelijk grove fout

De bij de benoeming van een rechtspersoon tot bestuurder 
aangestelde vaste vertegenwoordiger is civielrechtelijk en straf-
rechtelijk aansprakelijk zoals wanneer hij in eigen naam en voor 
eigen rekening zou handelen, onverminderd de hoofdelijke 
aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoor-
digt.

Bovendien belet het feit dat deze bestuurders kwijting hebben 
gekregen van de algemene vergadering niet dat hun aanspra-
kelijkheid in het gedrang wordt gebracht. De kwijting is dus niet 
tegenstelbaar aan derden (curatoren) en aan aandeelhouders 
en vennoten die niet voor de kwijting hebben gestemd.

De tenuitvoerlegging van de vordering tot aanzuivering van het 
tekort vereist van de eiser het bewijs van een kennelijk grove 
fout van de bestuurders, die moet hebben bijgedragen tot het 
faillissement waarvan het actief ontoereikend is.

Een eenvoudige beoordelingsfout van redelijke bestuurders 
kan niet als een kennelijk grove fout worden aangemerkt.

In deze zaak verweten de curatoren (eisers) aan de bestuur-
ders onder meer dat zij klanten hadden overgedragen naar 

een andere (eveneens door verweerders bestuurde) groeps-
vennootschap in ruil voor alleen een tegenprestatie in reke-
ning-courant. De overnemende vennootschap ging vervolgens 
eveneens failliet.

Volgens de curatoren zou de herstructurering de eerste failliete 
onderneming geen voordeel hebben opgeleverd, aangezien zij 
geen tegenprestatie in geld zou hebben opgeleverd.

De rechtbank oordeelde echter dat het niet vaststond dat het 
aangenomen plan de failliete vennootschap niet zou hebben 
kunnen helpen indien de overnemende vennootschap zelf haar 
krediet niet had zien wankelen, hetgeen uiteindelijk heeft geleid 
tot de cascade van faillissementen van beide vennootschappen.

De rechtbank wees er ook op dat er geen aanwijzingen waren 
dat de bestuurders de bedoeling hadden de overdrachten niet 
te verrichten die de “netting”-techniek impliceerde.
 

(…)

Exposé du litige

Les faits pertinents, utiles à la solution du litige, peuvent 
être résumés comme suit :
QUINTENS BAKERIES MORLANWELZ, ci-après QBM, a 
été constituée en 1990. Elle était active dans le secteur de la 
boulangerie industrielle.
En 1995, elle a été intégrée au groupe dont la société était la 
NV LBG BAKERIES, ci-après LBG.
Ses administrateurs, hormis Monsieur P.D., étaient égale-
ment membres du conseil d’administration de LBG.
Eu égard à la situation précaire de QBM au sortir de l’exer-
cice 2013, un plan de restructuration a été arrêté en 2014.
Ce plan portait notamment sur la cession, par QBM, de sa 
clientèle à LBG, ce qui fut réalisé fin 2014.
LBG a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de 
l’Entreprise de Leuven le 17 décembre 2015.
Le lendemain, soit le 18 décembre 2015, QBM a été déclarée 
en faillite sur aveu par le Tribunal de l’Entreprise du Hai-
naut, division de Charleroi.
Me G. et L. en ont été nommés les curateurs.
Ceux-ci exposent qu’ils n’ont pu immédiatement accéder à 
la comptabilité de QBM dans la mesure où celle-ci était te-
nue, depuis 2015, au siège de LBG, elle-même déclarée en 
faillite.
Ils expliquent que c’est à l’occasion d’une réunion qui s’est 
tenue au siège de LBG à Diest en date du 29 avril 2016 qu’ils 
ont obtenu des pièces ainsi que des explications au sujet des 
mesures de restructuration intervenues en 2014-2015.
Il en est ressorti que la restructuration de QBM s’est articu-
lée autour de trois mesures :
– La cession des créances de QBM à LBG pour le prix 
de 1.311.000  €, celui-ci faisant l’objet d’une écriture en 
compte-courant et non d’un paiement ;
– L’apport à QBM d’une branche d’activité d’une autre so-
ciété du groupe, à savoir PANIFOOD ;
– La cession, par QBM à LBG, de la commercialisation et 
de la facturation pour lui permettre de se recentrer sur la 
production.
Les curateurs ont chargé la Fiduciaire COGESMA d’exami-
ner les pièces comptables et de les renseigner sur l’existence 
éventuelle d’indices de fraude, de détournements, d’ap-
pauvrissement au bénéfice d’autres sociétés du groupe ou 

104 – D.A.O.R. 2021/3 – n° 139   Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht – Wolters Kluwer

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 09-06-2022

M&D Seminars 174



Jurisprudence    

de tous faits contraire à l’intérêt social de nature à mettre en 
cause la responsabilité des dirigeants. Ils lui ont également 
demandé un avis sur l’évaluation de la vente de la clientèle 
intervenue fin 2014 et la question de savoir si elle se justi-
fiait et ne créait pas de facto un appauvrissement de QBM au 
bénéfice d’autres sociétés du groupe.
Par courrier du 13  mars 2018, les curateurs ont écrit aux 
anciens administrateurs pour les informer que, sur base 
du rapport de la fiduciaire, ils les estimaient personnelle-
ment responsables du passif à concurrence d’un montant de 
4.800.000,00 € correspondant au solde impayé de la produc-
tion de QBM pour l’année 2015.
Un échange de correspondances s’en est suivi au terme du-
quel, notamment par un courrier du 31  mai 2018, les an-
ciens administrateurs ont contesté la pertinence des conclu-
sions de la fiduciaire COGESMA dans la mesure où, selon 
eux, il n’a pas été tenu compte du fait que QBM n’était pas 
une entité indépendante mais dépendante, sur le plan orga-
nisationnel et financier, du groupe LBG.
Les curateurs ont lancé citation par acte d’huissier du 
13 juin 2019.

Objet de l’instance

Les curateurs sollicitent la condamnation solidaire, in soli-
dum, ou l’un à défaut de l’autres, des anciens administra-
teurs à leur payer, qualitate qua, la somme de 4.171.197,74 €, 
en application de l’article 530 du Code des sociétés en vi-
gueur le 18 décembre 2015, à majorer des intérêts et des frais 
et dépens.
Les parties défenderesses sub 1 à 4 concluent à l’irreceva-
bilité ou au non fondement de la demande et sollicitent la 
condamnation des curateurs aux frais et dépens.
Le défendeur sub 5 conclut, à titre principal, au non fonde-
ment de la demande.
A titre subsidiaire, il sollicite que sa condamnation soit li-
mitée à 5  % du montant total des condamnations qui se-
raient prononcées, ainsi que l’écartement de la solidarité.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que l’exécution 
provisoire de la décision à intervenir ne soit pas accordée.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation des cura-
teurs aux frais et dépens.

Discussion

Les curateurs ont dirigé leur action contre les anciens admi-
nistrateurs de la société faillie sur la base de l’article 530 de 
l’ancien Code des sociétés, lequel est d’application dans la 
mesure où la faillite a été prononcée le 18 décembre 2015, 
soit avant l’entrée en vigueur du nouveau Codes des sociétés 
et associations.

1. La recevabilité

1.1 Les personnes dont la responsabilité peut être recherchée

Messieurs E.V. et D.D. estiment que la demande est irre-
cevable à leur égard dans la mesure où ils n’ont assumé 
aucun mandat d’administrateur en nom personnel mais 

1. I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Kluwer, 2011, n° 4.1.2.14, p. 792.
2. M. DELVAUX, « Le délai de prescription de l’action en responsabilité contre les fondateurs et contre les administrateurs », note sous C.A. n° 47/2007,21 mars 

2007, J.D.S.C., 9e éd„ 2007, KLUWER, pp. 74-77.
3. M. DELVAUX, op. cit., pp. 75-76.

exclusivement en qualité d’administrateur des sociétés Z. 
BVBA pour le premier, et D.D. BVBA pour le second.
La demande serait dès lors, selon eux, contraire à l’ar-
ticle XX.225 CDE qui définit les personnes qui peuvent être 
déclarées responsables dans le cadre d’une « faute grave et 
caractérisée ».
Comme le relèvent avec justesse les curateurs, d’une part 
l’article 530 du Code des sociétés vise toute personne qui 
a effectivement détenu le pouvoir de gérer l’entreprise, et, 
d’autre part, l’article 61§ 2 du même Code précise que le re-
présentant permanent désigné lorsqu’une personne morale 
est nommée administrateur « (...) encourt les mêmes respon-
sabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en 
nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsa-
bilité solidaire de la personne morale qu’il représente (...) ».
L’action est dès lors recevable à leur encontre.

1.2 La décharge

Les défendeurs sub 1 à 4 font encore valoir que l’assemblée 
générale de QBM leur a donné décharge en manière telle 
que, pour cette raison, la demande serait irrecevable.
Sauf les exceptions prévues par des lois particulières, seuls 
l’intérêt et la qualité à agir sont des conditions de recevabi-
lité de l’action.
Le moyen tiré de la décharge par l’assemblée générale inté-
resse le débat au sujet du fondement de la demande et non 
pas de sa recevabilité.
Il y sera dès lors question plus loin.

1.3 La prescription

Les défendeurs font enfin valoir la prescription de cinq ans, 
à dater des opérations litigieuses, telle que prévue par l’ar-
ticle 198 § 1er du Code des sociétés, laquelle s’applique à 
toute action dirigée contre les anciens administrateurs.
Ils soutiennent que, la citation leur ayant été signifiée le 
13 juin 2019, les curateurs ne peuvent plus poursuivre leur 
responsabilité pour les opérations antérieures au 13  juin 
2014, en manière telle que la mise en œuvre du plan de 
restructuration, adopté par le conseil d’administration du 
5 mai 2014, ne pourrait plus être querellée.
Les curateurs objectent quant à eux que l’action en comble-
ment de passif est une action qui naît de la faillite et que le 
délai court dès lors à dater de celle-ci.
Il est enseigné que la prescription court à dater des fautes 
reprochées ou de leur découverte si elles, ont été volontaire-
ment dissimulées1.
La question délicate de la prise de cours du délai suscite des 
discussions en jurisprudence et en doctrine dans la mesure 
où celle-ci diffère du régime de droit commun instauré par 
l’article 2262bis du Code civil2.
Même lorsque les fautes reprochées n’ont pas été dissimu-
lées, il est admis que la prise de cours du délai peut être 
retardée dans l’hypothèse où le dommage résulte d’un en-
semble de faits fautifs successifs et indivisibles, ou du main-
tien d’une situation fautive, et dans ce cas le délai ne prend 
cours qu’au jour de l’accomplissement du dernier fait indi-
visible ou au jour de la cessation de la situation illégalement 
maintenue3.
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En l’espèce, les curateurs reprochent principalement aux 
administrateurs de n’avoir pas réellement mis en œuvre le 
plan de restructuration en s’abstenant de veiller à ce que 
la société faillie bénéficie concrètement d’une trésorerie lui 
permettant de faire face à ses obligations et d’assurer sa via-
bilité.
La situation querellée a, selon eux, perduré jusqu’au jour 
de la faillite.
Il est par conséquent permis de considérer que, non seu-
lement l’action a bien été introduite dans le délai de cinq 
ans à dater de la faillite, mais en outre que les curateurs 
sont recevables à discuter du plan de redressement à dater 
de son adoption puisque ce qu’ils reprochent est de ne pas 
avoir adopté concrètement les mesures permettant d’éviter 
la faillite ou d’en diminuer le passif.
Il s’ensuit que l’action est recevable.

2. Le fondement

2.1 La décharge

«  La décharge ne lie que l’assemblée générale. Elle ne lie 
ni les tiers ni les actionnaires ou associés qui ne l’ont pas 
votée »4.
Les anciens administrateurs ne sont par conséquent pas fon-
dés à s’en prévaloir.

2.2 Les conditions de l’action en comblement de passif

La mise en œuvre de l’action en comblement de passif re-
quiert, de la part du demandeur, la preuve d’une faute grave 
et caractérisée de la part d’un administrateur, laquelle doit 
avoir contribué à la faillite dont l’actif est insuffisant5.
La faute grave est celle qui « heurte les règles de la vie en 
société ou encore la faute impardonnable, celle dont l’au-
teur était conscient ou devait l’être qu’elle contribuerait à la 
faillite de la société.
La faute caractérisée est une faute manifeste, ‘nettement 
marquée’, celle dont la gravité peut être perçue par tout 
homme raisonnable. Ne peuvent être donc être considérées 
comme fautes caractérisées les simples erreurs d’apprécia-
tion commises par les administrateurs raisonnables »6.
La poursuite d’une activité déficitaire n’est quant à elle sus-
ceptible d’entraîner la responsabilité de l’administrateur 
que si le demandeur établit qu’elle constitue concrètement 
une faute en lien causal avec le dommage qu’il soutient 
avoir subi par application de l’article 1382 du Code civil.
L’administrateur doit, ainsi, avoir agi alors qu’il devait sa-
voir qu’il n’y avait aucun espoir de redressement7.
Les curateurs exposent que l’analyse réalisée par la fidu-
ciaire a révélé que les opérations de restructuration auraient 
pu profiter à QBM.
Cependant, selon eux, sur base du rapport, ces opérations 
n’auraient pas été profitables dans la mesure où elles n’ont 
pas procuré à QBM une contrepartie en « cash », mais uni-
quement en compte-courant. Par ailleurs, la trésorerie au-
rait été amputée d’une somme de 4.171.197,74 € en 10 mois 
d’activité, sans compter la TVA non récupérée.
Les éléments mis en avant par les curateurs, documentés 
essentiellement par le rapport de la fiduciaire qu’ils ont 

4. P. DE WOLF, « la responsabilité civile (hors faillite) des dirigeants de sociétés commerciales, Principes et actualités », in les responsabilités en matière commerciale, 
Actualités et perspectives, Anthemis, 2014, p. 30. Voir également M. LEMAL, La faillite, in TPDC, Tome 2, Kluwer, 2010 n° 644, p. 583.

5. M. LEMAL, La faillite, in TPDC, Tome 2, Kluwer, 2010 n° 639-648, pp. 580-585.
6. M. LEMAL, op. cit. n° 643, p. 582.
7. M. LEMAL, op. cit., n° 630, pp. 571-573.

mandatée, ne révèlent toutefois pas que les administrateurs 
n’ont pas eu la volonté de sauver l’entreprise.
Comme les curateurs le relèvent eux-mêmes, la fiduciaire 
COGESMA a estimé que le plan de redressement était de 
nature à permettre la sauvegarde de l’entreprise.
Le rapport émis par celle-ci retient certes, comme cause de 
l’échec du plan, l’absence de transfert effectif de « cash » en 
contrepartie de la cession de clientèle et de la production 
de QBM.
Les défendeurs reprochent à cette analyse de ne pas tenir 
compte du contexte structurel, plus particulièrement de la 
position de QBM au sein du groupe dont LBG est la société 
mère et de la technique de « netting » qui avait été mise en 
place.
Les curateurs mettent en exergue le fait que la technique du 
«  netting  » suppose qu’à intervalles réguliers les comptes 
entre parties soient remis à zéro, ce qui n’a pas été le cas en 
l’espèce.
Ils font observer que les conseils d’administration de QBM 
et de LBG étaient constitués des mêmes personnes et que 
cette situation était susceptible de créer un conflit d’intérêt.
Ils en concluent que le plan de redressement n’a constitué 
qu’une tentative de «  window dressing  » sans véritable 
réelle intention de doter la société faillie d’une trésorerie en 
monnaie sonnante et trébuchante.
Il ne ressort cependant pas des pièces produites que LBG 
aurait eu l’intention d’assécher volontairement la trésorerie 
de QBM pour en faire profiter d’autres sociétés du groupe.
Les défendeurs expliquent de manière circonstanciée les 
difficultés qui ont affecté l’ensemble du groupe dans un sec-
teur soumis à une forte concurrence.
Ils expliquent notamment, sans être contredits, que les 
chaînes de distribution ont exigé que la commercialisation 
et la facturation émanent désormais de LBG et non de ses 
filiales, raison pour laquelle ces activités ont été transférées 
de QBM à LBG.
Ils expliquent encore que la perte d’un client important a 
aggravé la situation du groupe, ensuite de quoi la banque a 
dénoncé les crédits, ce qui en définitive est à l’origine de la 
faillite tant de la « mère » que de la « fille ».
A la lecture de l’ensemble des pièces et de la chronologie 
relativement serrée (difficultés révélées en fin 2013, plan 
adopté mi 2014 et faillite subséquente à celle de la mère en 
fin 2015), il n’est pas établi que le plan adopté n’était pas de 
nature à redresser l’entreprise si LBG elle-même n’avait pas 
vu son crédit être dénoncé en décembre 2015, ce qui a en dé-
finitive entraîné en cascade la faillite des deux entreprises.
Rien n’indique par ailleurs que les défendeurs et LBG 
n’avait pas l’intention d’effectuer par la suite les transferts 
que la technique du « netting » impliquait.
De même, eu égard aux conditions décrites, la poursuite de 
l’activité ne paraît pas fautive.
D’éventuelles erreurs d’appréciation ou imprudences dans 
la composition des organes de gestion ne constituent pas, 
par elles-mêmes, des fautes graves et caractérisées telles que 
définies en préambule.
Les curateurs n’établissent pas l’existence d’une telle faute 
dans le chef des défendeurs.
Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée.
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POUR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE DU HAINAUT,
STATUANT CONTRADICTOIREMENT,
Déclare la demande non fondée.
En déboute les curateurs.
Condamne les curateurs, qualitate qua, aux frais et dépens 
de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure, à 

l’égard des parties défenderesses, liquidée pour les quatre 
premières, ensemble, à la somme de 18.000,00 €, et pour la 
cinquième à la somme de 8.400,00 €, et leur délaisse leurs 
propres frais et dépens.
Autorise l’exécution provisoire du présent jugement.
(…)
 

V. Droit privé bancaire – V. Privaatrechtelijk bankrecht 

 

Bruxelles, 25 février 2021

RG : 2020/KR/41

Siège :  M.-F. Carlier, F. Custers, C. Heilporn
Avocats :  G. Lebrun, C. Rouma, P. Thomas, C. Gregoire, S. Brijs

Référé – Garantie autonome – «  Garantie motivée  » – 
Appel manifestement abusif à la garantie – Risque non 
couvert par la garantie

Est constitutif d’un abus d’un appel à une « garantie motivée et 
autonome », le fait de vouloir en bénéficier pour un risque non 
couvert par le contrat de base.

Les donneurs d’ordre ne peuvent dès lors être suivies lors-
qu’elles affirment que « la présence des deux conditions de ‘jus-
tification’ stipulées dans la lettre de garantie bancaire émise par 
la banque garante permet également à celle-ci, non pas de se 
faire juge d’un éventuel différend entre le donneur d’ordre et 
le bénéficiaire mais de veiller à s’abstenir de régler une somme 
aussi considérable que celle faisant l’objet de son engagement 
sans avoir la certitude que cette somme est bien due » ou encore 
que ces mentions impliquent « la preuve préalable à fournir par 
le bénéficiaire de l’aspect sous lequel l’un des donneurs d’ordre 
n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles ». Le garant n’a 
pas à vérifier l’exactitude de la motivation attendue du bénéfi-
ciaire.
 

Kortgeding – Autonome garantie – “Gemotiveerde ga-
rantie” – Kennelijk abusief beroep op de waarborg – Ri-
sico valt niet onder de waarborg

Het beroep op een “gemotiveerde en autonome garantie” maakt 
misbruik uit, gelet op het feit dat men het wenst te gebruiken 
voor een risico dat niet gedekt is door het basiscontract.

De opdrachtgevers kunnen dus niet worden gevolgd wan-
neer zij stellen dat “de aanwezigheid van de twee ‘rechtvaardi-
gings’-voorwaarden die in de door de bank afgegeven bankga-
rantie worden bedongen, deze bank tevens in staat stelt – niet 
om als rechter op te treden bij een eventueel geschil tussen de 
opdrachtgever en de begunstigde –, maar om af te zien van de 
betaling van een zo hoog bedrag als het bedrag waarop haar 
verbintenis betrekking heeft, zonder er zeker van te zijn dat dit 

bedrag inderdaad verschuldigd is” of dat deze vermeldingen 
inhouden dat “vooraf door de begunstigde het bewijs moet 
worden geleverd van het feit dat een van de opdrachtgevers 
zijn contractuele verplichtingen niet zou zijn nagekomen”. De 
garantsteller hoeft de juistheid van de van de begunstigde ver-
wachte motivering niet te controleren.
 

(…)

I. La décision entreprise

L’appel est dirigé contre l’ordonnance prononcée le 18 juin 
2020 par le président du tribunal de l’entreprise franco-
phone de Bruxelles, siégeant en référé.
Les parties ne produisent pas d’acte de signification de cette 
décision.

II. La procédure devant la cour

L’appel est formé par requête déposée par la société de droit 
mexicain Iberdrola Energia Noroeste S.A. de C.V. (ci-après 
dénommée Iberdrola) au greffe de la cour, le 13 juillet 2020.
La cause a été attribuée à une chambre à trois conseillers 
en vertu d’une ordonnance rendue le 15 janvier 2021 sur la 
base de l’article 109bis, § 3 du Code judiciaire.
La procédure est contradictoire.
Il est fait application de l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 
sur l’emploi des langues en matière judiciaire.

III. Les faits et antécédents de la procédure

1. Les faits de la cause ont été correctement relatés par le 
premier juge à l’exposé duquel la cour se réfère, sous la ré-
serve que le montant de 2.248.720,50 indiqué au point 2 du 
jugement doit être exprimé en USD et non en EUR.
Il suffit de rappeler que le 17 janvier 2020, au bénéfice de 
l’urgence, Cockerill Maintenance & Ingénierie (CMI Bel-
gique) et Cockerill Maintenance & Ingénierie de Mexico S.A. 
de C.V (CMI Mexico) font citer la société de droit français 
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (en abrégé, 
CACIB) devant le président du tribunal de l’entreprise fran-
cophone de Bruxelles ; elles demandent de faire interdiction 
à CACIB – en sa qualité de banque émettrice de la garan-
tie autonome constituée par lettre du 18 mai 2016 sous la 
référence KBEAM00997 sur ordre de CMI Belgique et pour 
le compte de sa filiale CMI Mexico – de libérer au profit 
d’Iberdrola le solde du montant de ladite garantie bancaire 
et de dire pour droit que les effets de cette interdiction pren-
dront fin au prononcé d’une décision judiciaire ou arbitrale, 
coulée en force de chose jugée, statuant sur les revendica-
tions formulées par Iberdrola, relativement aux pénalités de 
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Cass. (1e k.) AR C.20.0104.N, 18 september 2020 (Joëlle LENIE, Pieter DEBUCQUOY / M.
D. C.)

Cass. (1e k.) AR C.20.0104.N, 18 september 2020 (Joëlle LENIE, Pieter DEBUCQUOY / M. D. C.) https://juportal.be (25
september 2020); RW 2020-21 (samenvatting), afl. 24, 944 en http://www.rw.be/ (6 februari 2021)
Samenvatting 1
Indien de jaarrekening niet binnen de bij de wet voorgeschreven termijnen ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene
vergadering of wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt op grond van oud art. 92, § 1, derde lid, en oud art. 98,
derde lid W.Venn. de door derden geleden schade, behalve in geval van tegenbewijs, vermoed voort te vloeien uit het bedoelde
verzuim. De bestuurder of zaakvoerder kan dit vermoeden weerleggen door het bewijs te leveren van de afwezigheid van het
oorzakelijk verband tussen de door derden geleden schade en het bedoelde verzuim. De derde wordt aldus bevrijd van de
bewijslast van dat oorzakelijk verband.

Trefwoorden:
Neerlegging jaarrekening vennootschap bij de Nationale Bank van België Bewijslast (gerechtelijk recht)
Vennootschap, jaarrekening, algemeen Inbreuk WVV of statuten (aansprakelijkheid bestuurders CV)

Samenvatting 2
Wanneer de rechter het bestaan aanneemt van een fout en een schade, kan hij de vordering van de schadelijder niet afwijzen op de
enkele grond dat de schadelijder de omvang van de schade niet bewijst. In dat geval staat het aan de rechter om de geldwaarde
ervan te ramen door begroting van een met die schade overeenstemmend bedrag.

Trefwoorden:
Begroting van de schade, algemeen Aansprakelijkheid bestuurder CV, algemeen

Samenvatting 3
Op grond van oud art. 409, § 2 W.Venn. kunnen alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale
bijdragen worden verhaald op de in die bepaling vermelde bestuurders, zelfs wanneer de omvang van de beweerde ontdoken
socialezekerheidsbijdragen niet wordt aangetoond en het aandeel van de bestuurder in die ontdoken socialezekerheidsbijdragen
zeer gering zou zijn.

Trefwoorden:
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders CV)

Samenvatting 4
Uit oud art. 1315 BW volgt dat degene die gehouden is tot volstorting van het kapitaal van een vennootschap, het bewijs moet
leveren dat hij deze verplichting is nagekomen. De onzekerheid of de twijfel die blijven bestaan na de bewijsvoering moeten in
aanmerking worden genomen tegen degene die de bewijslast draagt.

Trefwoorden:
Bewijslast, algemeen Bewijslast (gerechtelijk recht) Oprichting CV, algemeen

Volledige tekst
1. Joëlle LENIE, advocaat, met kantoor te 8000 Brugge, Langerei 31,

2. Pieter DEBUCQUOY, advocaat, met kantoor te 8000 Brugge, Langerei 31,

beiden handelend in hun hoedanigheid van curator van het faillissement van Bouw & Sloop cv, met zetel te 8755 Ruiselede,
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Industriestraat 9, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0476.812.012,

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1170 Brussel,
Terhulpensesteenweg 177/7,

tegen

M. D. C.,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 26 november 2018.

Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Eerste subonderdeel

1. De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefailleerde te gelde te maken en het provenu te verdelen.

Wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, oefent hij de gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers uit.

2. Krachtens artikel 408, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen zijn de bestuurders, hetzij jegens de vennootschap, hetzij
jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van dit wetboek of
van de statuten van de vennootschap.

3.Artikel 92, § 1, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de zaakvoerders of de bestuurders verplicht zijn elk jaar
een jaarrekening op te maken in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning.

Overeenkomstig artikel 92, § 1, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen moet de jaarrekening binnen zes maanden na de
afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 92, § 1, derde lid, Wetboek van Vennootschappen wordt, indien de jaarrekening niet binnen deze termijn
aan de algemene vergadering is voorgelegd, de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit
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dit verzuim.

4. Overeenkomstig artikel 98, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen moet de jaarrekening door toedoen van de bestuurders of
zaakvoerders worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Overeenkomstig artikel 98, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen geschiedt deze neerlegging binnen dertig dagen nadat de
jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.

Overeenkomstig artikel 98, derde lid, Wetboek van Vennootschappen wordt, indien de jaarrekening niet werd neergelegd zoals
bepaald in het tweede lid, de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.

5. Op grond van de artikelen 92, § 1, derde lid, en 98, derde lid, Wetboek van Vennootschappen wordt de door derden geleden
schade, behoudens tegenbewijs, vermoed voort te vloeien uit het bedoelde verzuim. De bestuurder of zaakvoerder kan dit
vermoeden weerleggen door het bewijs te leveren van de afwezigheid van het oorzakelijk verband tussen de door derden geleden
schade en het bedoelde verzuim. De derde wordt aldus bevrijd van de bewijslast van dat oorzakelijk verband.

6. Uit het arrest blijkt dat:

de verweerder bestuurder was van Bouw & Sloop cv vanaf 28 december 2007 tot aan het faillissement op 27 december
2010;
op grond van het verslag van 19 oktober 2010 van gerechtsmandataris Crivits en het eindverslag van de
gerechtsdeskundige vaststaat dat de verweerder de artikelen 92, § 1, 98, eerste en tweede lid, en 408, Wetboek van
Vennootschappen heeft miskend, minstens laattijdig heeft nageleefd;
de eisers in hun hoedanigheid van curator van Bouw & Sloop cv op grond van artikel 408, tweede lid, Wetboek van
Vennootschappen namens de boedel schadevergoeding vorderden lastens de verweerder wegens de miskenning van de
verplichtingen uit de artikelen 92, § 1, en 98, Wetboek van Vennootschappen.

7. Door te oordelen dat " de vaststaande inbreuk door [de verweerder] op het Wetboek van Vennootschappen echter niet
[volstaat] te besluiten tot aansprakelijkheid in de zin van artikel 408 van het Wetboek van Vennootschappen" doordat " de
curatoren (.) falen in de op hen rustende bewijslast van (.) het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade ", verantwoordt
de appelrechter zijn beslissing niet naar recht.

Het subonderdeel is gegrond.

Tweede subonderdeel

8. De appelrechter oordeelt dat, " los van de vraag of alle schade, dan wel alleen de rechtstreekse en voorzienbare schade
gevorderd kan worden", de eisers niet aantonen dat de miskenning door de verweerder van de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen in oorzakelijk verband staat " met het volledig passief ten belope van 162.058,46 euro".

Aldus sluit de appelrechter niet uit dat de schade kan bestaan uit het passief van de gefailleerde vennootschap.

In zoverre het subonderdeel uitgaat van het tegendeel, berust het op een onjuiste lezing van het arrest en mist het bijgevolg
feitelijke grondslag.

9. Wanneer de rechter het bestaan aanneemt van een fout en schade, kan hij de vordering van de schadelijder niet afwijzen op de
enkele grond dat de schadelijder de omvang van de schade niet bewijst. In dat geval staat het de rechter de geldwaarde ervan te
ramen door begroting van een met die schade overeenstemmend bedrag.

10. De eisers vorderden van de verweerder een schadevergoeding gelijk aan het passief van het faillissement ten belope van
162.058,46 euro.

11. Door te oordelen dat de schade niet gelijk is aan het volledig passief, de vordering van de eisers volledig af te wijzen en aldus
na te laten die vordering te herleiden tot het deel van het passief dat wel met de schade overeenstemt, verantwoordt de
appelrechter zijn beslissing niet naar recht.
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In zoverre is het subonderdeel gegrond.

Tweede onderdeel

12. Krachtens artikel 409, § 2, Wetboek van Vennootschappen kunnen bestuurders of gewezen bestuurders alsmede alle andere
personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, door de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle
op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlintresten, en de
vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
indien komt vast te staan dat een door hen begane grove fout aan de basis lag van het faillissement, of indien zij zich, in de
loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in
artikel 38, § 3octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers.

Op grond van deze wetsbepaling kunnen alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale
bijdragen worden verhaald op de bedoelde bestuurders.

13. Door de op artikel 409, § 2, Wetboek van Vennootschappen gestoelde vordering van de eisers af te wijzen louter omdat " de
omvang van de beweerde ontdoken sociale zekerheidsbijdragen" niet werd aangetoond en omdat het aandeel van de
verweerder in die ontdoken sociale zekerheidsbijdragen " zeer gering" werd genoemd, verantwoordt de appelrechter zijn
beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede middel

14. Krachtens artikel 1315 Burgerlijk Wetboek moet hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan
bewijzen, en omgekeerd, moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan
van zijn verbintenis heeft teweeggebracht.

Krachtens artikel 870 Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die ze aanvoert.

Degene die gehouden is tot volstorting van het kapitaal van een vennootschap, moet het bewijs leveren dat hij deze verplichting is
nagekomen.

De onzekerheid of de twijfel die blijven bestaan na de bewijsvoering moeten in aanmerking worden genomen tegen degene die de
bewijslast draagt.

15. De eisers vorderden de veroordeling van de verweerder tot betaling van 5.866,66 euro, meer de gerechtelijke interest, ter
volstorting van het kapitaal.

De appelrechter stelt vast dat:

uit de beschikbare bankuittreksels blijkt dat V. C. op 27 februari 2008 de som van 5.400 euro heeft volstort in speciën en
dat M. R. dezelfde som heeft volstort op 21 april 2008;
gezien de gerechtsdeskundige niet beschikte over de bankuittreksels van voor 1 januari 2008, hij niet uitsloot dat het
saldo van 1.600 euro werd volstort in de periode van 1 oktober 2007 tot 3 januari 2008, en dat hij ook wees op de
mogelijkheid van compensatie in rekening-courant;
het onzeker was hoe het saldo volstort werd.

Door niettemin te oordelen dat " die onzekerheid in het voordeel van [de verweerder] [speelt]" en dat " de curatoren (.) de
bewijslast [dragen]", zodat " de eerste rechter dan ook terecht [oordeelde] dat zij onvoldoende aantoonden dat het kapitaal in
werkelijkheid niet volstort werd", verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
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Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als
voorzitter, sectievoorzitter Geert Jocqué, en de raadsheren Bart Wylleman, Koenraad Moens en Sven Mosselmans, en in
openbare rechtszitting van 18 september 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-
generaal Els Herregodts, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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Cass. (1re ch.) RG C.19.0639.F, 3 septembre 2020 (J. B. / ALLIANCE BRUXELLOISE
COOPÉRATIVE)

Cass. (1re ch.) RG C.19.0639.F, 3 septembre 2020 (J. B. / ALLIANCE BRUXELLOISE COOPÉRATIVE)
https://juportal.be/ (21 septembre 2020), concl. DE KOSTER, P.; RPSTRV 2021, liv. 3, 368 et
http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (27 mai 2021), note DE MEULEMEESTER, L.
Sommaire
L'associé d'une société coopérative qui a démissionné, a été exclu ou a partiellement racheté ses parts, a le droit de
recevoir la valeur de ses parts telle qu'elle figure au bilan de l'exercice au cours duquel cet évènement s'est produit
(ancien art. 374 C.Soc.).

Les statuts peuvent stipuler que la part de retrait d'un actionnaire décédé est calculée sur la base de la valeur
nominale du paquet d'actions. Toutefois, si la part de retrait est calculée sur la base du bilan, le calcul doit être
effectué sur la base du bilan de l'exercice au cours duquel le décès est survenu.

Législation liée:

Art. 374, Code des sociétés

Mots-clés:
Démission et exclusion (SC) Distributions aux actionnaires de SC

Texte intégral
J. B.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue
Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

ALLIANCE BRUXELLOISE COOPÉRATIVE, société coopérative, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert,
avenue Albert Dumont, 10, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0642.551.259,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue
de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 13 août 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
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II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen:

Quant à la première branche:

En vertu de l'article 355 du Code des sociétés, l'acte constitutif d'une société coopérative doit mentionner les
conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les conditions de retrait de versement.

Aux termes de l'article 374 de ce code, tout associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, a
droit à recevoir la valeur de ses parts telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle ces faits ont
eu lieu.

Suivant l'article 375 du même code, en cas de décès d'un associé, ses héritiers recouvrent la valeur de ses parts de
la manière déterminée par l'article 374.

Il suit de l'article 374 précité, non que les statuts ne pourraient prévoir l'évaluation des parts sociales d'un associé
décédé sur la base de leur valeur faciale, mais que, lorsqu'ils prévoient cette évaluation sur la base du bilan, il s'agit
de celui de l'année pendant laquelle le décès a eu lieu.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche:

L'arrêt relève qu’« aux termes de l'article 19 des statuts de la [défenderesse]: ‘Il y a lieu à remboursement des
sommes versées à titre de libération des parts souscrites: a) En cas de décès du sociétaire, aux héritiers et légataires
de celui-ci, (…) sous la réserve que le ou les intéressés soient personnellement admis, au préalable, comme
sociétaires; (…) De même en aucun cas, il n'est dû aux intéressés des sommes dont le montant, par référence au
bilan de la société, soit d'une valeur supérieure à celle de la partie des parts souscrites au nom du sociétaire en
cause’ ».

Le moyen, qui, en cette branche, soutient que cette disposition statutaire, pour être applicable, exige que les
intéressés soient personnellement admis au préalable comme sociétaires, repose sur la considération que tel n'est
pas le cas du demandeur.

Cet élément de fait ne ressort ni de l'arrêt ni d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.

Dans la mesure où il fait grief à l'arrêt de violer les articles 1134 et 1165 du Code civil en faisant application de l'article
19 précité à la situation du demandeur alors que celui-ci n'est pas une personne intéressée au sens dudit article, le
moyen, en cette branche, exige des vérifications de fait excédant les pouvoirs de la Cour.

Pour le surplus, dès lors qu'il ne se prononce pas sur la qualité d'intéressé du demandeur, l'arrêt n'a pu donner de
l'article 19 des statuts de la défenderesse l'interprétation que lui prête le moyen, en cette branche.

Celui-ci ne peut être accueilli.

Par ces motifs, La Cour

Rejette le pourvoi;
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Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent seize euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse, y
compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la
somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille
Delange, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en
audience publique du trois septembre deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de
l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Texte intégral, Site web Cour de cassation
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Cass. (1e k.) AR C.18.0144.N, 25 juni 2020 (AFG bvba, D. M., M. C., e.a. / JANSSEN
EN JANSSEN VERZEKERINGEN bvba)

Cass. (1e k.) AR C.18.0144.N, 25 juni 2020 (AFG bvba, D. M., M. C., e.a. / JANSSEN EN JANSSEN
VERZEKERINGEN bvba) https://juportal.be/ (6 juli 2020), concl. HERREGODTS, E.; NJW 2021, afl. 438, 211, noot
DE GEYTER, S.; TBBR 2021, afl. 2, 79, concl. (uittreksel) O.M., noot SERVAIS, M.; TBH 2020 (samenvatting
VANDEN BERGHE, O., VANSEVENANT, J., DILLEMANS, C.), afl. 7, 943 en http://www.rdc-tbh.be/ (29 november
2020)
Samenvatting
De vrijheid van mededinging, die voortvloeit uit de artikelen II.3 en II.4 van het Wetboek van Economisch Recht, kan
slechts aan beperkingen worden onderworpen bij wet of overeenkomst.

De wet voorziet niet in een concurrentieverbod in hoofde van een bestuurder van een vennootschap.

Uit de artikelen 1134, derde lid, en 1135 BW volgt dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden
gebracht en dat overeenkomsten niet alleen verbinden tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle
gevolgen die door de billijkheid, de wet of het gebruik aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend.

Uit de verplichting om het mandaat van bestuurder van een vennootschap te goeder trouw uit te voeren, volgt dat de
bestuurder ten aanzien van de vennootschap gehouden is tot een loyauteitsverplichting die onder meer inhoudt dat
hij, tenzij anders overeengekomen, geen activiteit mag uitoefenen die concurreert met de door de vennootschap
uitgeoefende activiteit zolang hij zijn mandaat in die vennootschap uitoefent.

Deze loyauteitsverplichting tot niet-concurrentie neemt een einde bij het beëindigen van het mandaat van bestuurder,
tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het verbod tot het stellen van daden van oneerlijke mededinging.

Op de gewezen bestuurder van een vennootschap rust derhalve geen (impliciet) post-contractueel
concurrentieverbod op grond van een loyauteitsplicht die volgt uit de verplichting het mandaat van bestuurder te
goeder trouw uit te voeren.

Gerelateerde wetgeving:

Art. II.3, Wetboek van economisch recht
Art. II.4, Wetboek van economisch recht
Art. 1134, Oud Burgerlijk Wetboek
Art. 1135, Oud Burgerlijk Wetboek

Trefwoorden:
Goede trouw (uitvoering overeenkomst) Gebruiken (uitvoering overeenkomst)
Vrijheid van ondernemen, algemeen Bestuurder BV

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- TBBR 2021, afl. 2, 79, concl. (uittreksel) O.M.

- NJW 2021, afl. 438, 211
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Volledige tekst
1. AFG bvba, met zetel te 2960 Brecht, Bergsebaan 135,

2. D. M.,

3. M. C.,

4. AFG VERZEKERINGEN bvba, met zetel te 2960 Brecht, Bergsebaan 135,

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Paul Lefebvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,
Louizalaan 480/9,

tegen

JANSSEN EN JANSSEN VERZEKERINGEN bvba, met zetel te 2930 Brasschaat, Miksebaan 238 R,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,
Quatre Brasstraat 6.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 9 november 2017.

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft op 7 mei 2020 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel II.3. Wetboek van Economisch Recht is iedereen vrij om enige economische activiteit naar keuze
uit te oefenen.

Krachtens artikel II.4. Wetboek van Economisch Recht wordt de vrijheid van ondernemen uitgeoefend met
inachtneming van de in België van kracht zijnde internationale verdragen, van het algemeen normatief kader van de
economische unie en de monetaire eenheid zoals vastgesteld door of krachtens de internationale verdragen en de
wet, alsmede van de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen en van de bepalingen van dwingend
recht.

De vrijheid om enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen en de vrijheid van ondernemen omvatten de
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vrijheid van mededinging die slechts aan beperkingen kan worden onderworpen bij wet of overeenkomst.

De wet voorziet niet in een concurrentieverbod in hoofde van een bestuurder van een vennootschap.

2. Krachtens artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek moeten overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer worden
gebracht.

Krachtens artikel 1135 Burgerlijk Wetboek verbinden overeenkomsten niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk
bepaald is, maar ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, de wet of het gebruik aan de verbintenis, volgens de
aard ervan, worden toegekend.

Uit de verplichting om het mandaat van bestuurder van een vennootschap te goeder trouw uit te voeren, volgt dat de
bestuurder ten aanzien van de vennootschap gehouden is door een loyauteitsverplichting die onder meer inhoudt dat
hij, tenzij anders overeengekomen, geen activiteit mag uitoefenen die concurreert met de door de vennootschap
uitgeoefende activiteit zolang hij zijn mandaat in die vennootschap uitoefent.

Deze loyauteitsverplichting tot niet-mededinging neemt een einde bij het beëindigen van het mandaat van bestuurder,
tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het verbod tot het stellen van daden van oneerlijke mededinging.

3. De appelrechters stellen vast en oordelen dat:

de tweede eiser medezaakvoerder was van de verweerster tot 30 december 2010;
de eerste eiseres feitelijk zaakvoerder was van de verweerster van 1 januari 2011 tot 5 november 2016;
de verplichting te handelen in het belang van de vennootschap in hoofde van elke bestuurder bestaat, die
hierbij loyaal moet zijn;
het de bestuurder verboden is te concurreren met de vennootschap;
een bestuurder aldus niet kan werken als bestuurder of in een andere functie met beslissingsbevoegdheid
voor een vennootschap die concurrentie voert met de vennootschap waarvan hij bestuurder is;
het concurrentieverbod aanvangt bij het begin van de aanvaarding van het bestuurdersmandaat, in dit geval 1
januari 2011, en in principe eindigt wanneer de overeenkomst wordt beëindigd, in dit geval 5 november 2016;
evenwel ook na de beëindiging van de bestuurdersovereenkomst een zekere nawerking van de goede trouw
wordt aanvaard, zodat in die periode de loyauteitsplicht met inbegrip van het concurrentieverbod behouden
blijft;
het een zuiver contractuele plicht met uitwerking na de overeenkomst betreft;
de tweede eiser en de eerste eiseres zich prima facie schuldig hebben gemaakt aan de schending van de
niet-concurrentieverplichting tijdens de periode van nawerking van het concurrentieverbod op grond van de
goede trouw, die in dit geval bepaald wordt op twaalf maanden na het einde van de overeenkomst op 5
november 2016 en verstrijkt op 5 november 2017;
dit concurrentieverbod van beperkte omvang verantwoord is omdat de eerste eiseres en haar vaste
vertegenwoordiger, de tweede eiser, nauw betrokken waren bij het bestuur van de verweerster, het een kleine
vennootschap met intuitu personae karakter betreft, en de eerste en tweede eisers grotendeels
verantwoordelijk waren voor het aanwerven en behouden van het cliënteel;
dit concurrentieverbod verenigbaar is met de principiële vrijheid van handel en nijverheid.

4. De appelrechters oordelen aldus dat er op de gewezen bestuurder van een vennootschap een post-contractueel
concurrentieverbod rust op grond van een loyauteitsplicht die volgt uit de verplichting het mandaat van bestuurder te
goeder trouw uit te voeren.

Met die redenen verantwoorden zij niet wettig hun beslissing, met gedeeltelijke bevestiging van de beroepen
beschikking, dat de eiseres verbod wordt opgelegd om gedurende één jaar vanaf 5 november 2016 de natuurlijke of
rechtspersonen die op 5 november 2016 klant waren van de verweerster, rechtstreeks dan wel via een aangestelde
of lasthebber of via enige verbonden onderneming op welke wijze dan ook te benaderen met de bedoeling om of met
als gevolg dat met deze klanten door een derde, in het bijzonder de vierde eiseres, een klantenrelatie aangegaan
wordt, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 15.000 euro per vastgestelde overtreding en per klant, te
rekenen vanaf de betekening van het arrest.

Het onderdeel is gegrond.
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Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Koen
Mestdagh, als voorzitter, sectievoorzitter Geert Jocqué, en de raadsheren Bart Wylleman, Koenraad Moens en Sven
Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 25 juni 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Koen Mestdagh, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht

Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- TBBR 2021, afl. 2, 79, concl. (uittreksel) O.M.

- NJW 2021, afl. 438, 211
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Cass. (1e k.) AR C.18.0454.N, 18 juni 2020 (BELORTA cvba / HORTICOTRADE nv, D.
D. N., SLAMOTRA bvba, e.a.)

Cass. (1e k.) AR C.18.0454.N, 18 juni 2020 (BELORTA cvba / HORTICOTRADE nv, D. D. N., SLAMOTRA bvba,
e.a.) https://juportal.be (22 juni 2020); RW 2020-21 (samenvatting), afl. 24, 945 en http://www.rw.be/ (6 februari
2021); TRVRPS 2021, afl. 5, 559 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (19 augustus 2021), noot -
Samenvatting
Besluiten van vennootschapsorganen die niet beantwoorden aan de voorgeschreven vorm- of grondvoorwaarden
houden daardoor niet op te bestaan. Enkel door de nietigverklaring wordt een besluit immers uit de rechtsorde
verwijderd. Een voor vernietiging vatbaar besluit behoudt bijgevolg zijn rechtsgevolgen zolang het niet door de rechter
wordt vernietigd. Zo'n besluit behoudt zijn bindende kracht t.a.v. de vennoten van de vennootschap.

Trefwoorden:
Nietigheid van besluiten van de raad van bestuur (vennootschap)

Volledige tekst
BELORTA cvba, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 120,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,
Quatre Brasstraat 6,

tegen

1. HORTICOTRADE nv, met zetel te 2590 Berlaar, Vruchtelei 43,

2. D. D. N.,

3. SLAMOTRA bvba, met zetel te 9150 Kruibeke, Hondenstraat 12,

4. W. J.,

5. HYDROPONIC bvba, met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Erfstraat 71,

6. DEWEJA nv, met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Bergstraat 78,

7. DOMARCO bvba, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hooghuisweg 7,

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Paul Lefebvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,
Louizalaan 480/9.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 7 juni 2018.
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Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Besluiten van vennootschapsorganen die niet beantwoorden aan de gestelde vorm-of grondvoorwaarden houden
daardoor niet op te bestaan. Enkel door de nietigverklaring wordt een besluit immers uit de rechtsorde verwijderd.
Een voor vernietiging vatbaar besluit behoudt bijgevolg zijn rechtsgevolgen zolang het niet door de rechter wordt
vernietigd. Zulk besluit behoudt zijn bindende kracht ten aanzien van de vennoten van de vennootschap.

2. De appelrechters overwegen dat:

de eiseres vanaf midden juni 2012 inhoudingen deed op de aankoopborderellen van elke onderscheiden teler;
zij die inhoudingen stoelt op het besluit van haar raad van bestuur van 5 juni 2012, bevestigd op 14 juni 2012,
waarbij werd beslist om 50 pct. van de minmeerwaarde tot en met week 20 terug te rekenen aan de telers van
sla in wortelzakken;
de genoemde besluiten van de raad van bestuur van de eiseres strijdig zijn met de statuten en eveneens
artikel 30 Wetboek van Vennootschappen schenden;
de verweerders, vennoten van de eiseres, geen procedure tot vernietiging van de genoemde besluiten van de
raad van bestuur hebben ingesteld.

3. Door niettemin te oordelen dat dit de verweerders “de mogelijkheid niet ontneemt om aan [de eiseres] tegen te
werpen dat de beslissingen hen niet tegenstelbaar zijn”, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar
recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, sectievoorzitter Geert Jocqué, en de raadsheren Bart Wylleman, Koenraad Moens en Sven
Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 18 juni 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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Cass. (1e k.) AR C.18.0333.N, 18 juni 2020 (BROUWERIJ HAACHT nv / J. D. S.)

Cass. (1e k.) AR C.18.0333.N, 18 juni 2020 (BROUWERIJ HAACHT nv / J. D. S.) Huur 2020, afl. 4, 211; https://juportal.be (22
juni 2020); RW 2020-21 (samenvatting), afl. 24, 946 en http://www.rw.be/ (6 februari 2021)
Samenvatting
Een vennoot, die zijn aandelen overdraagt, blijft gehouden voor de verbintenissen die ontstaan zijn voor de overdracht. Dit geldt
ook voor verbintenissen die voortvloeien uit de verdere uitvoering van voordien gesloten overeenkomsten, met inbegrip van een
onderhuurovereenkomst met een aangehechte drankafnameovereenkomst. (Art. 204 en 209 W.Venn.).

Trefwoorden:
Overdracht van deelneming in vennootschap onder firma en gewone commanditaire vennootschap
Onderhuur van onroerende goederen
Aansprakelijkheid (vennootschap onder firma en gewone commanditaire vennootschap), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: Huur 2020, afl. 4, 211

Volledige tekst
BROUWERIJ HAACHT nv, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei
187/302,

tegen

J. D. S.,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling
Antwerpen, van 18 januari 2018.

Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
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1. Krachtens artikel 204 Wetboek van Vennootschappen zijn de vennoten onder firma hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verbintenissen van de vennootschap, ook al heeft een enkele vennoot getekend, mits dit namens de vennootschap geschied is.

Krachtens artikel 209 Wetboek van Vennootschappen kan de overdracht van deelneming, wanneer zij door het
vennootschapscontract is toegelaten, slechts geschieden met inachtneming van de vormen van het burgerlijk recht, onverminderd
artikel 38. Zij kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen die vóór haar openbaarmaking zijn aangegaan.

2. Uit het vorenstaande volgt dat een vennoot die zijn aandelen overdraagt, gehouden blijft voor de verbintenissen van de
vennootschap die ontstaan zijn vóór de overdracht en dit ook geldt voor verbintenissen die voortvloeien uit de verdere uitvoering
van voordien gesloten overeenkomsten.

3. Uit het bestreden vonnis blijkt dat:

de eiseres, een brouwerij, een pand in onderhuur gaf aan Pasu bvba;
Savage VOF op 1 maart 2010 werd opgericht door W. en V.;
de verweerder op 22 maart 2010 tot deze VOF toetrad;
Pasu bvba op 25 maart 2010 de onderhuurovereenkomst met aangehechte drankafnameovereenkomst overdroeg aan
Savage VOF, die de exploitatie verderzette;
de verweerder op 1 juli 2010 uittrad als vennoot in de VOF.

4.??????? De appelrechter oordeelt dat:

het door de eiseres van de verweerder gevorderde bedrag voortvloeit uit het akkoordvonnis van 13 oktober 2011 dat het
resultaat is van een tussen de eiseres enerzijds en de VOF en W. anderzijds afgesloten akkoord, en dat beide dateren van
na de uittreding van de verweerder uit de VOF;
het bedrag van 2.233,20 euro de kost is van gedwongen uitdrijving op 2 december 2012, en derhalve een schuld is die
slechts ontstaan is en noodgedwongen dateert van na de uittreding van de verweerder uit de VOF;
uit de door de eiseres voorgelegde stukken geen bewijs blijkt van enige openstaande schulden van de VOF op het
ogenblik van de uittreding van de verweerder en dat niet blijkt op welke maanden de achterstallen zouden slaan;
de huurgelden van de maand oktober 2011, de bezettingsvergoeding voor de maanden november 2011-februari 2012, de
onroerende voorheffing voor 2011, de verbrekingsvergoeding na ontbinding van de huur en de door de procedure gekend
onder het rolnummer AR 11A682 gegenereerde gerechtskosten en kosten van uitdrijving noodzakelijkerwijze schulden
zijn die pas ontstaan zijn na de uittreding van de verweerder uit de VOF;
het gegeven dat de onderhuurovereenkomst een duurcontract is, daaraan geen afbreuk doet, te meer daar de eiseres niet
eens aantoont dat de contractuele tekortkomingen die aanleiding gaven tot de veroordeling van de VOF en de ontbinding
van de onderhuurovereenkomst, zich situeerden vóór de uittreding van de verweerder.

Door aldus te oordelen dat de vordering van de eiseres tegen de verweerder ongegrond is, verantwoordt de appelrechter zijn
beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg Limburg, zetelend in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als
voorzitter, de sectievoorzitters Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en de raadsheren Koenraad Moens en Sven Mosselmans en in
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openbare rechtszitting van 18 juni 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Els
Herregodts, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Tijdschrift Huur

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: Huur 2020, afl. 4, 211
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Ondrb. Gent (afd. Gent) (2e k.) 9 juni 2020

Ondrb. Gent (afd. Gent) (2e k.) 9 juni 2020 RW 2020-21, afl. 41, 1638 en http://www.rw.be/ (5 juni 2021)
Samenvatting
Krachtens art. 198, § 1, eerste streepje W.Venn. verjaart de vordering tot volstorting van het kapitaal tegen een
vennoot van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid na vijf jaar. Deze verjaringstermijn neemt een aanvang
hetzij bij de bekendmaking van een uittreding van een vennoot, hetzij bij de bekendmaking van de akte van
ontbinding van de vennootschap, hetzij bij het verstrijken van de voor de vennootschap overeengekomen duur.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 198, Wetboek van vennootschappen

Trefwoorden:
Rechtsvorderingen en verjaringstermijnen (vennootschap) Ontbinding en vereffening vennootschap, algemeen
Uittreding in BV, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2020-21, afl. 41, 1638 en http://www.rw.be/ (5 juni 2021)
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Cass. (3e ch.) RG C.19.0641.F, 8 juin 2020 (G. I. / ACIERS GROSJEAN)

Cass. (3e ch.) RG C.19.0641.F, 8 juin 2020 (G. I. / ACIERS GROSJEAN) https://juportal.be/ (22 juin 2020), concl.
GENICOT, J.; J.L.M.B. 2021, liv. 5, 195 et https://jlmbi.larciergroup.com/ (6 février 2021); R.D.C. 2020 (sommaire
VAN DE PLAS, I.), liv. 4, 546 et http://www.rdc-tbh.be/ (25 septembre 2020); TIBR 2020, liv. 2, RS-148 et
http://www.tibr.be/ (5 novembre 2020); RPSTRV 2021, liv. 2, 197 et http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (10 avril
2021), note LINDEMANS, G.
Sommaire 1
Mots-clés:
Action paulienne Réparation intégrale du dommage en cas de responsabilité contractuelle
Saisie-exécution mobilière, généralités Effets de la décision de réorganisation judiciaire, généralités

Sommaire 2
En vertu de l'article 1167, alinéa 1er, du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes
faits par leur débiteur en fraude de leurs droits; seul le créancier paulien peut se prévaloir de l'inopposabilité de l'acte
accompli par son débiteur en faveur du tiers, sans subir le concours existant entre les créanciers de son débiteur; il
s'ensuit qu'il peut exercer son droit de gage sur le bien se trouvant dans le patrimoine de ce tiers ou, lorsque la
restitution en nature n'est pas possible, prétendre à une indemnité équivalente à charge de celui-ci, jusqu'à
concurrence, non du montant qu'il aurait pu recouvrer de son débiteur en l'absence de l'acte litigieux, mais du
montant de sa créance.

Législation liée:

Art. 1167, Ancien Code civil

Mots-clés:
Action paulienne Réparation en nature du dommage contractuel
Réparation en cas de responsabilité contractuelle, généralités

Ce document est disponible sur Jurisquare: TIBR 2020, liv. 2, RS-148 et http://www.tibr.be/ (5 novembre 2020)

Texte intégral
G. I.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles,
rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ACIERS GROSJEAN, société anonyme, dont le siège est établi à Charleroi (Mont-sur-Marchienne), rue de Zone, 23,
inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0437.574.423,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles,
avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
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I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Mons.

Le 22 mai 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Par ordonnance du 22 mai 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses
conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen:

En vertu de l'article 1167, alinéa 1er, du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes
faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Seul le créancier paulien peut se prévaloir de l'inopposabilité de l'acte accompli par son débiteur en faveur du tiers,
sans subir le concours existant entre les créanciers de son débiteur.

Il s'ensuit qu'il peut exercer son droit de gage sur le bien se trouvant dans le patrimoine de ce tiers ou, lorsque la
restitution en nature n'est pas possible, prétendre à une indemnité équivalente à charge de celui-ci, jusqu'à
concurrence, non du montant qu'il aurait pu recouvrer de son débiteur en l'absence de l'acte litigieux, mais du
montant de sa créance.

L'arrêt constate que, par « un jugement d'accord du 15 mars 2011, [le] tribunal de commerce de Mons a condamné
[la société Prepafer à] payer les sommes de 36.536 et 59.578,88 euros » au demandeur, que celui-ci « a fait
procéder à l'exécution forcée de ce jugement et qu'une saisie-exécution mobilière est intervenue le 11 avril 2011 »,
que la société Prepafer « a introduit une procédure de réorganisation judiciaire [qui] a été déclarée ouverte par
jugement du 17 mai 2011, [qu'elle] a déposé un plan de réorganisation, lequel proposait de payer les créanciers
jusqu'à concurrence de cinq p.c. de leur créance [et que] ce plan a été homologué par jugement du 11 mai 2010 »,
que « l'assemblée générale de la société Prepafer […] a décidé sa dissolution et sa mise en liquidation le 15 mars
2013 », que, « par jugement du 27 juin 2014, le tribunal de commerce de Charleroi a révoqué le plan de
réorganisation » et que « la liquidation de la société Prepafer a été clôturée » le 25 avril 2016.

Il relève que, « durant la période de juin à septembre 2012, la société Prepafer a vendu des biens qui avaient été
saisis le 11 avril 2011 », qu’ « une partie de ces biens a été vendue à [la défenderesse] et [que] l'essentiel du prix a
fait l'objet d'une compensation avec le remboursement d'avances que celle-ci avait consenties à la société Prepafer
».

L'arrêt considère que « les conditions de l'action paulienne sont réunies » dès lors que « la condition d'antériorité de
la créance ne prête pas à discussion », que « les ventes litigieuses ont bien constitué une entrave aux droits de
recours [du demandeur] », que « la fraude du débiteur est établie » et que « la complicité du tiers […] n'est pas
sérieusement contestable ».

Après avoir énoncé que le « mode de réparation en nature [consistant à rendre la vente inopposable au créancier]
n'est plus possible », l'arrêt considère que « l'action paulienne tend à réparer le dommage que l'appauvrissement
frauduleux du débiteur a causé au créancier » et que, « si les ventes litigieuses n'étaient pas intervenues, les biens
auraient été réalisés dans le cadre de la liquidation de la société Prepafer », que « le liquidateur aurait considéré [la]
créance [du demandeur] comme une créance chirographaire » et que, dès lors, « le préjudice subi en lien causal
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avec la fraude à laquelle a participé [la défenderesse] consiste donc dans la perte du montant qui aurait dû lui être
alloué dans le cadre de cette répartition ».

En allouant au demandeur une indemnité de 4.124,86 euros, soit « 9,14 p.c. de la valeur des biens, ce qui
correspond au pourcentage de sa créance dans l'ensemble des dettes chirographaires de la société Prepafer »,
l'arrêt viole l'article 1167, alinéa 1er, du Code civil.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le montant de l'indemnité allouée au demandeur et sur les dépens;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille
Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et
prononcé en audience publique du huit juin deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence
de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Texte intégral, Site web Cour de cassation

Ce document est disponible sur Jurisquare: TIBR 2020, liv. 2, RS-148 et http://www.tibr.be/ (5 novembre 2020)
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Cass. (1re ch.) RG C.19.0550.F, 5 juin 2020 (TRAITEUR T.L. / FRIBELS, Y. O.)

Cass. (1re ch.) RG C.19.0550.F, 5 juin 2020 (TRAITEUR T.L. / FRIBELS, Y. O.) http://www.cass.be (22 juin 2020); J.L.M.B.
2020, liv. 30, 1396 et http://jlmbi.larcier.be/ (27 septembre 2020), note DAVID, W.; TIBR 2020, liv. 2, RS-164 et
http://www.tibr.be/ (5 novembre 2020); RPSTRV 2021, liv. 2, 203 et http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (10 avril 2021),
note ALTER, C., OUCHINSKY, V.
Sommaire
La société qui est mise en liquidation continue à bénéficier de crédit lorsque ses créanciers maintiennent leur confiance dans
cette décision et dans le déroulement de la liquidation, pour autant que cette confiance soit obtenue dans la régularité et la
transparence. La société, dont la dissolution intervient en fraude des droits des créanciers ou, en permettant d'échapper aux
responsabilités particulières liées à l'état de faillite ou à la remise en cause d'actes posés en période suspecte, a lieu à leur
préjudice, ne repose pas sur la confiance des créanciers, lors même que ceux-ci n'auraient pas manifesté leur défiance. (Art.
XX.99, al. 1er du Code de droit économique).

Mots-clés:
Conditions de fond de la faillite, généralités Personne morale dissoute (faillite) Liquidation d'une société, généralités
Durée et dissolution de la SA

Ce document est disponible sur Jurisquare: TIBR 2020, liv. 2, RS-164 et http://www.tibr.be/ (5 novembre 2020)

Texte intégral
TRAITEUR T.L., société anonyme en liquidation, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0437.591.150,
représentée par son liquidateur, N. V.

B., avocat,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence,
4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. FRIBELS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Saint-Gilles, rue Théodore Verhaegen, 150, inscrite à la
banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0865.860.701,

2. Y. O., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Traiteur T.L.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport

L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
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II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen:

Suivant l'article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique, le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et
dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

La cessation persistante des paiements et l'ébranlement du crédit sont liés; le débiteur n'est en état de cessation de paiement que
s'il n'obtient plus de crédit ou s'octroie un crédit artificiel.

La société qui est mise en liquidation continue à bénéficier de crédit lorsque ses créanciers maintiennent leur confiance dans cette
décision et dans le déroulement de la liquidation, pour autant que cette confiance soit obtenue dans la régularité et la
transparence.

Il s'ensuit que la société dont la dissolution intervient en fraude des droits des créanciers ou a lieu à leur préjudice, en permettant
d'échapper aux responsabilités particulières liées à l'état de faillite ou à la remise en cause d'actes accomplis en période suspecte,
ne conserve pas la confiance des créanciers, lors même que ceux-ci n'auraient pas manifesté leur défiance.

Après avoir relevé que « la condition de cessation de paiement [.] est admise par [la demanderesse] », l'arrêt considère,
d'une part, qu'« aucun reproche ne peut [.] être fait [au liquidateur] et à la manière dont il a mené les opérations de
liquidation » dès lors qu'il s'est « conformé à l'ensemble des devoirs qui lui incombent en vertu de la loi », qu'il a ainsi «
adressé une lettre circulaire aux créanciers de [la demanderesse] les informant de la mise en liquidation de la société et les
invitant à lui adresser leur déclaration de créance » et qu'« il a déposé, dans les délais prescrits à l' article 189bis du Code des
sociétés, des états détaillés de la situation de la liquidation reprenant les devoirs précis qu'il avait accomplis, l'indication des
recettes, des dépenses et des répartitions ainsi que ce qu'il restait à liquider », en indiquant, dès le premier rapport, « qu'il était
déjà certain que les créanciers chirographaires ne pourraient être indemnisés », d'autre part, qu'« il n'est pas démontré que [la
demanderesse] aurait cessé de jouir de la confiance d'une majorité suffisante des créanciers en nombre et en somme » au motif
que la « créance de [la défenderesse] ne représente que 0,16 p.c. du montant total des dettes », que « même si on y ajoute les
quatre autres créanciers qu'elle a sollicités en cours de procédure, le total de leurs créances ne représente encore que 1,20 p.c. du
passif » et que « la banque KBC, qui détient une créance de l'ordre de 1.300.000 euros, a laissé se poursuivre la liquidation ».

Il considère ensuite, s'agissant de l'existence d'« éléments indiquant que la liquidation pourrait avoir été entamée de manière
préjudiciable pour les créanciers », qu'« il n'est pas exclu que la décision de dissolution et de mise en liquidation ait été décidée
par les administrateurs de [la demanderesse] afin d'échapper à une éventuelle responsabilité pour poursuite déraisonnable des
activités déficitaires » dès lors que celle-ci « connaît une situation largement déficitaire depuis plusieurs exercices », que, «
malgré une première déclaration d'abstention du commissaire sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 et une
déclaration mitigée sur la continuité sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 [.], le conseil d'administration a proposé la
poursuite des activités » et que « la décision de dissolution semble avoir été prise de manière soudaine et précipitée en novembre
2017 alors que, le 29 juin 2017, le conseil d'administration indiquait pourtant que la société » avait adopté des « changements
stratégiques et de positionnement [dont] les effets positifs escomptés seront attendus à partir d'octobre 2017 » et « sans que les
organes de gestion aient jugé utile de faire appel à la lettre de confort émise en mai 2017 par l'actionnaire majoritaire ».

Il ajoute que, s'agissant d'une information portant sur « des faits d'une participation de [la demanderesse] à un circuit de
facturation frauduleuse ou de main-d'ouvre au noir en 2015 et 2016 », la demanderesse « bénéficie de la présomption d'innocence
», mais que, « des devoirs [étant] toujours en cours », « un interlocuteur indépendant en la personne d'un curateur, mandataire de
justice, représentant tant la société que les créanciers, se justifie ».

Par ces énonciations, d'où il suit qu'aux yeux de la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une fraude, si le déroulement de la
liquidation est exempt de tout reproche, il existe en revanche des indices que la décision même de mise en liquidation est
préjudiciable aux créanciers en ce qu'elle les priverait du bénéfice d'actions pouvant être menées par un curateur et que, dès lors,
la confiance des créanciers est factice, l'arrêt a pu, sans violer l'article XX.99 précité, décider que le crédit de la demanderesse
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était ébranlé et, partant, que les conditions de la faillite étaient réunies.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante-sept euros cinquante-trois centimes envers la partie demanderesse, y
compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme
de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les
conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique
du cinq juin deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec
l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Texte intégral, Site web Cour de cassation

Ce document est disponible sur Jurisquare: TIBR 2020, liv. 2, RS-164 et http://www.tibr.be/ (5 novembre 2020)
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Jurisprudence    

Global Corporate & Specialty et la société de droit français 
Axa France Iard aux dépens de la SA Ceillings Toussaint 
Nyssen (ceux-ci revenant actuellement à la SA Close),
– condamné in solidum la SA KBC Assurances, la SA de 
droit suisse Zurich, la société de droit allemand Allianz Glo-
bal Corporate & Specialty et la société de droit français Axa 
France Iard à supporter les frais d’expertise (et à les rem-
bourser à la SA Ethias),
– condamné la société de droit français Axa France Iard à 
garantir la SA KBC Assurances, la SA de droit suisse Zurich, 
la société de droit allemand Allianz Global Corporate & Spe-
cialty de toutes les condamnations prononcées contre elles 
en principal, intérêts et dépens, étant précisé cependant que 
cette condamnation intervient sous déduction de la double 
franchise de 10.000 € pour autant qu’elle n’ait pas déjà été 
déduite de montants payés à la SA Ethias ou à la SA Close,
Le réforme pour le surplus dans les limites des appels et sta-
tuant à nouveau sur l’ensemble des demandes actuellement 
pendantes pour davantage de lisibilité,
Dit la demande de la SA Close et de la SA Close Comfort 
fondée dans la mesure précisée ci-après,
Condamne in solidum la SA KBC Assurances, la SA de droit 
suisse Zurich, la société de droit allemand Allianz Global 
Corporate & Specialty et la société de droit français Axa 
France Iard à payer à la SA Close 101.696,74 €, à majorer des 
intérêts au taux légal depuis le 16 décembre 2008 jusqu’au 
présent arrêt puis des intérêts judiciaires ensuite jusqu’à 
parfait paiement,
Condamne la société de droit français Axa France Iard à 
payer à la SA Close le montant de 34.760 € (136.456,74 € – 
101.696,74 €), à majorer des intérêts au taux légal depuis le 
7 janvier 2008 jusqu’au présent arrêt puis des intérêts judi-
ciaires ensuite jusqu’à parfait paiement,
Condamne in solidum la SA KBC Assurances, la SA de droit 
suisse Zurich, la société de droit allemand Allianz Global 
Corporate & Specialty et la société de droit français Axa 
France Iard aux dépens d’appel de la SA Close et de la SA 
Comfort, liquidés dans leur chef à 6.000 €,
Dit les demandes nouvelles de la SA Ethias recevables et 
fondées dans la mesure précisée ci-après,
Condamne in solidum la SA KBC Assurances, la SA de droit 
suisse Zurich, la société de droit allemand Allianz Global 
Corporate & Specialty et la société de droit français Axa 
France Iard à payer à la SA Ethias 17.807,24 €, à majorer des 
intérêts au taux légal depuis le 28 décembre 2015 jusqu’au 
présent arrêt puis des intérêts judiciaires ensuite jusqu’à 
parfait paiement,
Condamne la société de droit français Axa France Iard à 
payer à la SA Ethias le montant de 60.240 € (soit 78.047,24 € 
- 17.807,24 €), à majorer des intérêts au taux légal depuis le 
28 décembre 2015 jusqu’au présent arrêt puis des intérêts 
judiciaires ensuite jusqu’à parfait paiement,
Condamne in solidum la SA KBC Assurances, la SA de droit 
suisse Zurich, la société de droit allemand Allianz Global 
Corporate & Specialty et la société de droit français Axa 
France Iard aux dépens d’appel de la SA Ethias, liquidés 
dans son chef à 3.600 €,
Condamne la SA Ethias, d’une part, et les SA Close et Close 
Comfort, d’autre part, à supporter chacune la moitié des 
frais de requête d’appel de la SA KBC Assurances, de la SA 
de droit suisse Zurich et de la société de droit allemand Al-
lianz Global Corporate & Specialty, liquidés dans leur chef 
à 210 €.
(…)
 

 

Ondrb. Tongeren 1 april 2020

AR: A/19/1264

Zetel:  G. Hermans, S. Scherpenberg, J. Gobyn,
Advocaten:  K. Bosmans, F. Wuyts, S. Van den Bosch

Intentieovereenkomst – Gedwongen uitvoering – Culpa 
in contrahendo – Quasi-delictuele aansprakelijkheid – 
Deskundigenonderzoek

1. Eisers vorderen de gedwongen uitvoering van de intentie-
overeenkomst. Deze vordering wordt niet toegekend, omdat 
een aantal noodzakelijke parameters nog niet werden bespro-
ken/afgesproken tussen partijen. Er werd in de overeenkomst 
enkel de intentie, de bedoeling van de partijen weergegeven 
om de aandelen van de firma X over te dragen/over te nemen 
en te streven naar een definitief akkoord. Deze intentieovereen-
komst kan niet als een definitief akkoord worden aanzien.

2. De bewering van verwerende partijen dat er tal van omstan-
digheden en risico’s bleken te zijn op basis waarvan een rede-
lijke koper niet zou overgaan tot de eigendomsoverdracht van 
de aandelen, vindt geen steun in het dossier. In deze omstan-
digheden dient besloten te worden dat verwerende partijen 
een culpa in contrahendo begingen door de onderhandelingen 
zonder gegronde reden af te breken.
De partijen zijn gehouden tot een algemene verplichting van 
voorzichtigheid bij het aangaan, het verderzetten en het af-
breken van de onderhandelingen. Niet het verbreken van de 
onderhandelingen op zich doet aansprakelijkheid ontstaan, 
maar wel eventueel de omstandigheden waarin de verbreking 
tussenkomt, met name wanneer het vertrouwen van de tegen-
partij werd verschalkt.
De principes van de quasi-delictuele aansprakelijkheid 
(art. 1382 en 1383 BW), laten toe de tekortkomingen in de pre-
contractuele fase te sanctioneren. Het brutaal of onverwacht 
afbreken van onderhandelingen zonder geldig motief maakt 
een culpa in contrahendo uit.

3. Een deskundig onderzoek is niet dienstig om het totaal ge-
brek aan bewijs van de beweerd geleden schade op te vangen. 
De wet van 15  mei 2007 is onder meer gekenmerkt door het 
subsidiariteitsbeginsel, wat inhoudt dat slechts een expertise 
kan bevolen worden als er geen ander middel is om achter de 
informatie te komen. Het is aan de eisers om voldoende elemen-
ten voor te leggen aan de rechtbank om de (eventuele) schade 
die zij zouden hebben geleden te begroten.
 

Lettre d’intention – Exécution forcée – Culpa in 
contrahendo – Responsabilité quasi délictuelle – Exper-
tise

1. Les demandeurs réclament l’exécution forcée de la lettre d’in-
tention. Cette demande n’est pas déclarée fondée parce qu’un 
certain nombre de paramètres nécessaires n’ont pas encore été 
discutés/convenus entre les parties. L’accord reflète unique-
ment l’intention, la volonté des parties de transférer/acquérir 
les actions de la société X et de s’efforcer de parvenir à un accord 
final. Cette lettre d’intention ne peut être considérée comme un 
accord définitif.

Wolters Kluwer – Revue internationale du droit des affaires D.A.O.R. 2021/3 – n° 139  – 51 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 09-06-2022

M&D Seminars 227



Rechtspraak

2. L’affirmation des défendeurs selon laquelle il semblait y avoir 
de nombreuses circonstances et risques sur la base desquels un 
acheteur raisonnable ne procéderait pas au transfert de pro-
priété des actions ne trouve pas de fondement dans le dossier. 
Dans ces circonstances, il convient de décider que les défen-
deurs ont commis une culpa in contrahendo en interrompant les 
négociations sans raison valable.
Les parties sont liées par une obligation générale de prudence 
pour ce qui est de l’ouverture, de la poursuite et de la clôture 
des négociations. Ce n’est pas la rupture des négociations en soi 
qui donne lieu à la responsabilité, mais plutôt, le cas échéant, les 
circonstances dans lesquelles la rupture se produit, notamment 
si la confiance de la partie adverse a été ébranlée.
Les principes de la responsabilité quasi délictuelle (art.  1382 
et 1383 C.  civ.) permettent de sanctionner les manquements 
dans la phase précontractuelle. La rupture brutale ou inatten-
due des négociations sans motif valable constitue une culpa in 
contrahendo.

3. Une expertise n’est pas appropriée pour compenser l’ab-
sence totale de preuve du préjudice prétendument subi. La loi 
du 15  mai 2007 est caractérisée, entre autres, par le principe 
de subsidiarité, ce qui signifie qu’une expertise ne peut être 
ordonnée que s’il n’y a pas d’autre moyen d’obtenir l’informa-
tion. Il appartient aux demandeurs de soumettre au tribunal des 
éléments suffisants pour estimer le dommage (éventuel) qu’ils 
auraient subi.
 

(…)

1. Voorgaanden

1.1 Partijen sloten op 7 augustus 2019 een zogenaamde “IN-
TENTIEOVEREENKOMST TOT OVERNAME VAN AAN-
DELEN”, meer bepaald de aandelen van de NV SEKOLI 
uit DILSEN-STOKKEM. De heer P.W. is eigenaar van 990 
aandelen (van de 1000 in het totaal) en de heer R.P. van 10 
aandelen.
De Comm. V. M. zou 999 aandelen vrij en onbelast overne-
men en de heer S.M. het resterende aandeel, en dit onder 
de voorwaarden nader omschreven in de intentieovereen-
komst.
In artikel twee van de overeenkomst werd in principe een 
overnameprijs van €  290.000 afgesproken bedrag dat kon 
gecorrigeerd worden indien het eigen vermogen van de ven-
nootschap minder zou bedragen dan € 360.000.
In artikel drie werden een aantal cumulatieve voorwaarden 
opgesomd:
– het bekomen van een bankfinanciering voor € 217.000;
– het uitvoeren van een due diligence onderzoek ter con-
trole van de neergelegde jaarrekening per 31/12/2018 en de 
interne balans en de resultaten van de vennootschap per 
14/8/2019;
– het bereiken van een definitief akkoord tussen de partijen 
over inhoud en draagwijdte van een definitieve overname-
overeenkomst van de aandelen.
Volgens artikel vier van de overeenkomst zouden partijen 
er naar streven om een definitieve overeenkomst van over-
name te ondertekenen uiterlijk op 23 september 2019.
In artikel acht van de overeenkomst werd Belgisch recht van 
toepassing verklaard en werd overeengekomen dat eventu-
ele geschillen zouden worden voorgelegd aan “de bevoegde 
rechter in het Arrondissement Antwerpen”.
In dat verband zij herhaald dat verwerende partijen op 
hoofdeis de territoriale bevoegdheid van deze rechtbank 

aanvankelijk hebben betwist, maar deze betwisting niet 
meer handhaven.

1.2 W.A. van de CVBA KONSILANTO, bedrijfs- en over-
name-adviseur (waarvan partijen wederzijds beweren dat 
die door de andere werd aangesteld), stuurde op 13 septem-
ber 2019 volgende mail aan de heer P.W. en de heer S.M.:
“Zoals telefonisch besproken met jullie beiden is er blijk-
baar gisteren duidelijkheid bekomen omtrent de discon-
tinuïteit van het personeel van SEKOLI. S.M. is met de goed-
keuring van P.W. met de personeelsleden 1 op 1 gesprekken 
gaan voeren om te vernemen dat ze zullen blijven werken 
bij SEKOLI of niet. Dit is over gans de lijn negatief gebleken 
want iedereen heeft verklaard zijn ontslag te geven en bij 
een andere werkgever aan de slag te gaan, hetgeen uiteraard 
zeer spijtig is om te moeten vernemen.
S.M. moet om de voorwaarden van de intentieovereenkomst 
tussen jullie correct te volgen een schrijven sturen om te 
melden dat uit het due diligence onderzoek omstandig-
heden en risico’s zijn gebleken, op basis waarvan hij niet 
zal overgaan tot de eigendomsoverdracht van de aandelen 
tegen de voorwaarden uiteengezet in de intentieovereen-
komst. Het commercieel en financieel risico is immers veel 
groter dan verwacht.
Dit is voor P.W. ook totaal onverwacht en maakt dat we op-
nieuw moeten bekijken wat er mogelijk is.…”
Op 14 september 2019 reageerde de heer P.W. aan W.A. en 
S.M.:
“Bedankt voor uw bericht, waar ik toch wel van schrok.
Ik ontving van niemand een opzegbrief…. Ik stel voor dat 
S.M. en ik opnieuw, maar deze keer dus samen, met de man-
nen gaan praten. Volgens mij is er niets aan de hand met 
hen; zijn ze misschien bang dat er veel voor hen gaat ver-
anderen, eenmaal S.M. de firma heeft overgenomen? Ik zou 
dat misverstand graag uit de wereld willen helpen want ik 
kan goed begrijpen dat die ontmoeting met de mannen S.M. 
heeft doen schrikken….”
Op 16 september 2019 liet de heer S.M. weten dat hij afzag 
van de aankoop van de aandelen van de NV SEKOLI:
“Sta me toe eerst even terug te komen op de mail van W.A. 
omtrent de uitkomst van de due diligence.
Boekhouding: verschillen in boekingen (over en onder): hier 
zijn geen grote struikelblokken gevonden die kunnen leiden 
tot een negatief advies. Alle aangehaalde punten kunnen 
mee opgenomen worden in de eindafrekening.
Omzet en werkzekerheid voor de volgende periode:
*Verwachte omzet ligt lager dan verwacht en de omzetbere-
kening van M.T. zou correct zijn (162k € waarvan 138k € met 
eigen mensen + 70k € in groen);
*Werkzekerheid: de bovengenoemde omzet vertegenwoor-
digt een werkzekerheid van ongeveer 25 werkdagen voor de 
bestaande ploegen. Dus wat Q4 van 2019 betreft is er een 
groot tekort aan uit te voeren werk ten opzichte van de be-
schikbare eigen mensen. Dit in tegenstelling tot wat tijdens 
de inleidende gesprekken werd beweerd;
*Het niet uitsturen van offertes tijdens Q2 en Q3 van 2019 
heeft de werkzekerheid van de tweede helft van 2019 en de 
start van 2020 zeer sterk gehypothekeerd. Het te verwachten 
deficit hierdoor is groter dan verwacht en bemoeilijkt zeer 
sterk een rendabele doorstart;
Personeel: op donderdag 12/9 heb ik, zoals aangehaald in 
W.A. zijn schrijven, en one-to-one gesprek gehad met de 
werknemers. Daaruit is gebleken dat ik van niemand de 
effectieve garantie heb gekregen dat ze zullen blijven na 
de overname. Zoals W.A. schrijft, er is een zekerheid rond 
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discontinuïteit op vlak van personeel. Mijn originele vrees 
dat een aantal personeelsleden M.T. zouden volgen na zijn 
vertrek is hierdoor bevestigd geweest.
Besluit: voor mij is het duidelijk geworden dat ik niet kan 
verdergaan met de overname volgens de voorwaarden ge-
stipuleerd in de intentieverklaring. Ik wens dus niet over te 
gaan tot aankoop van de aandelen….”
Hierop reageerde de raadsman van de konsoorten P.W.- R.P. 
op 18 september 2019:
“… Op de bijeenkomst van vandaag is gebleken dat u de 
overeenkomst niet wenst te honoreren. Cliënte kan zich niet 
akkoord verklaren met uw standpunt en uw voornemen om 
de overeenkomst niet uit te voeren.
Zoals u wellicht weet strekken overeenkomsten partijen tot 
wet en dienen overeenkomsten te goeder trouw te worden 
uitgevoerd. Na het due diligence onderzoek heeft u zelf be-
vestigd dat boekhouding alles in orde is.
De redenen die u aanhaalt in uw bericht van 16/9/2019 zijn 
geen geldige redenen om de overeenkomst niet uit te voeren. 
U kan anderzijds onze cliënt helemaal niets verwijten.
Bovendien dreigt cliënt en de vennootschap schade te lijden 
door uw handelswijze.
1. Cliënt heeft voorzien zijn aandelen per eind september 
2019 over te dragen en aldus zijn werkzaamheden hierop 
afgestemd; u bent hiervan op de hoogte;
2. Cliënt heeft aldus niet meer de materiële mogelijkheid om 
de opdrachten van de vennootschap na de voorziene datum 
van 23/9/2019 uit te voeren; indien de vennootschap en/of 
cliënt schade zou lijden zullen zij deze schade op u moeten 
verhalen; alleszins zal cliënt trachten de schade te beperken 
en de opdrachtgevers alvast in kennis stellen dat de moge-
lijkheid bestaat dat de afgesproken werkzaamheden niet 
zullen worden uitgevoerd.
Gezien de korte tijdspanne die rest, dien ik aan te dringen 
op bevestiging van uw zijde tegen uiterlijk vrijdag 20/9/2019 
om 14:00 uur dat de overeenkomst tijdig zal worden uitge-
voerd. Bij gebreke aan bevestiging zal ik cliënt adviseren de 
nodige maatregelen te treffen en de geëigende procedures te 
voeren. Tevens zal cliënt in voorkomend geval de schade op 
u verhalen.…”
De raadsman van huidige verwerende partijen op hoofdeis 
reageerde op 19 september 2019. Hij bevestigde dat de be-
oogde verkoop van de aandelen niet zou doorgaan omdat de 
voorwaarden van artikel 3 van de intentieovereenkomst niet 
vervuld waren.
Deze reactie van 19 september 2019 werd betwist door de 
raadsman van de konsoorten P.W.- R.P. op 25  september 
2019:
“1. Uw cliënte en het kantoor KONSALINTO was ervan op 
de hoogte dat cliënte geen projecten meer zou aannemen 
die jaaroverschrijdend zijn. Het uitsturen van offertes was 
even on hold gezet hetgeen duidelijk is gecommuniceerd 
vanaf de start van de overname-onderhandelingen. Cliënt 
heeft wel degelijk offertes uitgeschreven over het volledige 
jaar 2019 (januari tot en met september). Tevens heeft het 
kantoor KONSALINTO, raadgever van uw cliënte, met dit 
element rekening gehouden bij de prijsbepaling.
2. Cliënt heeft alle boekhoudkundige stukken en andere 
relevante gegevens voorgelegd (omzet, portefeuille werken 
die nog uitgevoerd moesten worden,…). Alle gesprekken 
zijn steeds in een open en vertrouwelijk karakter verlopen. 
Cliënt heeft niets achtergehouden en op geen enkele wijze 
misleidende informatie gegeven.
3. Tevens was uw cliënt ervan op de hoogte dat de heer 
M.T. (operationeel manager) het bedrijf zou verlaten op 

23/9/2019. Op deze datum is trouwens de datum van de 
overdracht afgestemd. Na onderhandelingen en onderte-
kening van de intentieverklaring werd afgesproken dat de 
heer M.T. terug offertes zou uitsturen met het oog op een 
vlotte doorstart. In de periode van 1 maand is er voor circa 
€ 700.000,00 offertes uitgestuurd hetgeen uw cliënt wel de-
gelijk weet. Dat er niet dadelijk reactie op komt is een nor-
male gang van zaken. Intussen werden toezeggingen op de 
uitgestuurde offertes genoteerd, welke cliënt noodgedwon-
gen dient te annuleren. Cliënt kan de opdrachten immers 
niet uitvoeren aangezien uw cliënt de taken van de heer 
M.T. vanaf 23/9/2019 zou overnemen. Uw cliënt heeft en-
kele dagen met de heer M.T. samengewerkt om het ‘reilen en 
zeilen’ van de firma te leren kennen. Voor het overige heeft 
geen enkele werknemer op dit ogenblik zijn ontslag gegeven. 
De kwestie van het personeel is uiteraard de verantwoorde-
lijkheid van uw cliënt na de overname.
4. Bij het laatste onderhoud tussen partijen op dinsdag 
17/9/2019 heeft cliënt getracht om oplossingen aan te bie-
den om de ‘onzekerheid’ weg te nemen bij uw cliënt. Van 
een ‘lege doos’ zoals uw cliënte doet uitschijnen, is geen 
sprake. Cliënt kan zich niet van de indruk ontdoen dat uw 
cliënt zich in laatste instantie bedenkt uit schrik voor een 
vlotte doorstart….”
Verwerende partijen op hoofdeis besluiten uit dit alles:
“Conclusie is dat concluanten tijdig en gemotiveerd melding 
maakten van het feit dat zij de beoogde overname van de 
aandelen van SEKOLI NV zouden stopzetten conform arti-
kel 3 van de intentieovereenkomst. Eisers handelden niet te 
goeder trouw door concluanten foutieve informatie voor te 
spiegelen die ingevolge het due diligence onderzoek aan het 
licht kwam en bovendien door de vennootschap niet meer 
zoals een goed huisvader te besturen, zodat dit aanzienlijke 
schade teweeg bracht en tot gevolg had dat de vennootschap 
minder waard bleek dan aanvankelijk werd voorgesteld”.

1.3 Bij inleidende dagvaarding van 3 oktober 2019 vorder-
den de konsoorten P.W.- R.P.
– verwerende partijen op hoofdeis solidair, de ene bij ge-
breke aan de andere, te veroordelen tot uitvoering van de 
overeenkomst van 7  augustus 2019 tot overname van de 
aandelen van de vennootschap SEKOLI NV met onder-
nemingsnummer (…) en met maatschappelijke zetel te 3650 
DILSEN-STOKKEM, (…);
– verwerende partijen op hoofdeis solidair, de ene bij ge-
breke aan de andere, te veroordelen tot betaling van de som 
van € 1,00 provisioneel meer de moratoire intresten vanaf 
18 september 2019 uit hoofde van de overname van de aan-
delen, bedrag definitief te begroten in de verdere loop van 
het geding;
– verwerende partijen op hoofdeis solidair, de ene bij ge-
breke aan de andere, te veroordelen tot betaling van een be-
drag van € 1,00 provisioneel meer moratoire intresten vanaf 
18 september 2019 uit hoofde van schade en de konsoorten 
P.W.- R.P. hiervoor voorbehoud te verlenen;
– verwerende partijen op hoofdeis te veroordelen tot de 
gerechtskosten met inbegrip van de toepasselijke rechts-
plegingsvergoeding.

1.4 Op 25 oktober 2019 diende de heer S.M. een klacht met 
burgerlijke partijstelling in bij de Onderzoeksrechter te Ton-
geren voor volgende beweerde misdrijven die zouden be-
gaan zijn door de konsoorten P.W.- R.P.:
– valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken 
(het voorleggen van valse documenten waarbij in het due 
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diligence onderzoek bleek dat de cijfers, waaronder de te 
voorziene omzet, beweerdelijk totaal niet klopten);
– misbruik van vennootschapsgoederen: beweerdelijk zou 
een werkneemster, die bij de NV SEKOLI werkt, voltijds in-
geschreven is op de loonlijst van een andere vennootschap 
waar de heer P.W. eigenaar/aandeelhouder van zou zijn. 
Bovendien zou deze werkneemster slechts parttime wer-
ken maar zouden kosten volledig worden doorgerekend aan 
SEKOLI NV;
– niet-aangifte van arbeid en ontduiking RSZ en belastin-
gen: een groot deel van de arbeid van de werknemers zou 
niet volledig worden aangegeven, minstens de overuren 
niet.

2. Vraag tot schorsing van de procedure (Le criminel tient le 
civil en état)

Verwerende partijen op tegeneis zijn van oordeel dat hui-
dige burgerlijke procedure moet worden opgeschort omdat 
er, volgens hen, vrees bestaat voor tegenstrijdige beslissin-
gen tussen enerzijds de strafvordering en anderzijds de bur-
gerlijke vordering.
Wanneer een strafvordering wordt ingesteld voor of tijdens 
de procedure voor de burgerlijke rechtbank, zal, overeen-
komstig artikel 4 V.T.Sv., de burgerlijke vordering worden 
geschorst zolang niet definitief beslist is over de strafvor-
dering.
De regel is bedoeld om tegenstrijdigheden te vermijden tus-
sen de beslissingen van de strafrechter en de burgerlijke 
rechter.
Er moet aan volgende toepassingsvoorwaarden voldaan zijn:
– het moet gaan om een strafvordering in België; het bestaan 
van een strafrechtelijk onderzoek in het buitenland is geen 
grond tot schorsing;
– de strafvordering moet effectief zijn ingesteld; er is geen 
schorsing wanneer de zaak slechts het voorwerp uitmaakt 
van een opsporingsonderzoek of wanneer zij geseponeerd 
is. Een eenvoudige aangifte of klacht zou aldus niet volstaan 
om een schorsing teweeg te brengen. De toepassing van deze 
regel impliceert dat de strafvordering wordt aanhangig ge-
maakt ingevolge het openen van een gerechtelijk onderzoek 
op vordering van de procureur des Konings of ingevolge 
klacht met burgerlijke partijstelling hetzij ingevolge een 
rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechter door de pro-
cureur des Konings of de burgerlijke partij;
– de strafrechter wordt gevraagd uitspraak te doen over pun-
ten die gemeen zijn aan de strafvordering en de burgerlijke 
vordering, zodat er gevaar voor tegenstrijdigheid bestaat. De 
verplichting berust er immers op dat de uitspraak op straf-
gebied gezag van gewijsde heeft aangaande de punten die 
aan de strafvordering en de burgerlijke vordering gemeen 
zijn. De regel van ‘le criminel tient le civil en état’ wordt niet 
toegepast wanneer het strafonderzoek feitelijkheden betreft 
die verschillen van de feitelijkheden ingeroepen in het bur-
gerlijk geding.
In voorliggende situatie is aan de eerste twee toepassings-
voorwaarden voldaan. De vraag is echter of er gevaar voor 
tegenstrijdigheid bestaat tussen enerzijds de uitspraak van 
de strafrechter over de neergelegde klacht en anderzijds de 
uitspraak over het voorliggende geschil door de burgerlijke 
rechter.
De rechtbank is van oordeel dat er geen gevaar voor tegen-
strijdigheid bestaat gezien, zelfs wanneer de strafklacht tot 
een veroordeling zou leiden, het enkel gaat om misdrijven 
die zouden begaan zijn door de konsoorten P.W.- R.P. maar 

zonder eigenlijke implicatie op (het principe van) de ge-
sloten intentieovereenkomst en de houding van partijen 
nadien (zie hieronder).
Uit het feit trouwens dat de verwerende partijen op hoofdeis 
ervan overtuigd zijn dat ze een gedetailleerde strafklacht 
kunnen neerleggen blijkt dat ze hiervan op de hoogte waren 
onder meer ingevolge het due diligence onderzoek. Blijk-
baar zagen ze hierin allemaal geen enkel probleem totdat ze 
in betaling werden aangesproken.
Huidige procedure dient bijgevolg niet te worden opge-
schort.

3. Ten gronde

3.1 Standpunten van partijen

a. Volgens verwerende partijen op hoofdeis werd niet vol-
daan aan de voorwaarden van artikel 3 van de intentieover-
eenkomst.
In artikel drie werden, zoals gezegd, een aantal cumulatieve 
voorwaarden opgesomd:
– het bekomen van een bankfinanciering voor € 217.000;
– het uitvoeren van een due diligence onderzoek ter con-
trole van de neergelegde jaarrekening per 31/12/2018 en de 
interne balans en de resultaten van de vennootschap per 
14/8/2019;
– het bereiken van een definitief akkoord tussen de partijen 
over inhoud en draagwijdte van een definitieve overname-
overeenkomst van de aandelen.
Volgens verwerende partijen op hoofdeis is aan geen enkele 
van deze cumulatieve voorwaarden voldaan, gezien
– geen bankfinanciering kon bekomen worden ingevolge de 
vaststellingen aangaande “zwartwerk e.d.”;
– er tal van omstandigheden en risico’s bleken te zijn op 
basis waarvan een redelijke koper niet zou overgaan tot de 
eigendomsoverdracht van de aandelen;
– er nog geen definitief akkoord tussen partijen tot stand 
gekomen was/is over de inhoud en de draagwijdte van de 
definitieve overnameovereenkomst van aandelen.
Verwerende partijen op hoofdeis zijn van oordeel dat zij 
de intentieovereenkomst stipt en te goeder trouw hebben 
uitgevoerd. De resultaten van het due diligence onderzoek 
waren, aldus verwerende partijen op hoofdeis, “te negatief” 
opdat een definitieve overeenkomst kon worden opgesteld.
Ze voegen eraan toe dat er nog geen overeenkomst tot over-
name van aandelen bestaat, zodat zij ook niet kunnen ver-
oordeeld worden om een (niet bestaande) overeenkomst uit 
te voeren.

b. De konsoorten P.W.- R.P. antwoorden hierop:
– dat in de loop van de huidige procedure slechts voor de 
eerste maal wordt beweerd dat men geen financiering kon 
bekomen en hiervan voordien geen sprake was;
– dat er in de mail van 13/9/2019 van de raadgever van ver-
werende partijen op hoofdeis werd aangehaald dat er dui-
delijkheid werd bekomen over de discontinuïteit van het 
personeel van SEKOLI, maar een andere kwestie niet werd 
aangehaald;
– dat de heer P.W. onmiddellijk bereid was om eventu-
ele misverstanden uit de wereld te helpen (zie mail van 
14/9/2019);
– dat er geen enkel element van bewijs voorligt voor de be-
weringen van verwerende partijen op hoofdeis;
– dat de inhoud van de brief van haar raadsman van 
25/9/2019 bevestigd kan worden.
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3.2 Beoordeling

In de eerste plaats dient opgemerkt dat de konsoorten P.W.- 
R.P. ten onrechte de gedwongen uitvoering vorderen van de 
intentieovereenkomst van 7 augustus 2019 omdat een aan-
tal noodzakelijke parameters nog niet werden besproken/
afgesproken tussen partijen. Er werd in de genoemde over-
eenkomst enkel de intentie, de bedoeling van de partijen 
weergegeven om de aandelen van de firma SEKOLI over te 
dragen/over te nemen en te streven naar een definitief ak-
koord, maar deze intentieovereenkomst kan bezwaarlijk als 
een definitief akkoord worden aanzien.
De vraag stelt zich trouwens hoe een vonnis dat de gedwon-
gen uitvoering van de overeenkomst zou opleggen, zou moe-
ten worden uitgevoerd.

3.3 Argumentatie in ondergeschikte orde

3.3.1 Voor zover de rechtbank van oordeel zou zijn dat de 
overeenkomst van 7/8/2019 ontbonden is of niet moet wor-
den uitgevoerd vorderen aanleggende partijen op hoofdeis 
een schadevergoeding en ze verwijzen in dat verband naar 
een fout of nalatigheid van verwerende partijen op hoofdeis 
tijdens de onderhandelingsfase (culpa in contrahendo).
In deze hypothese verzoeken aanleggende partijen op hoof-
deis om een deskundige aan te stellen met opdracht de 
schade in hoofde van aanleggende partijen op hoofdeis te 
begroten.

3.3.2 Uit het hoger aangehaalde feitelijk relaas kan worden 
afgeleid dat er geen bewijs voorligt dat de konsoorten P.W.- 
R.P. te kwader trouw geweest zijn, gezien uit het feitelijk 
relaas en voornamelijk uit het gebrek aan opmerkingen in 
dat verband van de CVBA KONSILANTO, kan en mag afge-
leid worden:
– dat de volledige boekhouding werd voorgelegd tijdens de 
precontractuele fase;
– dat alle beschikbare informatie werd gegeven tijdens de 
precontractuele fase;
– dat verwerende partijen op hoofdeis uit de tijdens de pre-
contractuele fase verstrekte en voorgelegde informatie vol-
doende stof konden halen om een gedetailleerde strafklacht 
neer te leggen;
– dat verwerende partijen op hoofdeis tijdens de precon-
tractuele fase werden bijgestaan door een professioneel 
raadgever;
– dat de konsoorten P.W.- R.P. gehandeld hebben volgens de 
onderrichtingen van de professionele raadgever die in voor-
liggende situatie tussenkwam.
Verder is uit het feitelijk relaas eveneens gebleken dat ver-
werende partijen op hoofdeis voorafgaand aan huidige 
procedure nooit hebben opgemerkt dat zij geen financie-
ring konden bekomen om welke reden dan ook. Hieraan zij 
toegevoegd dat tijdens huidige procedure ook geen enkel 
element/bewijs wordt voorgelegd waaruit blijkt dat verwe-
rende partijen op hoofdeis de nodige inspanningen deden 
om een financiering te bekomen maar dat deze geweigerd 
werd, en zeker niet dat deze geweigerd werd omdat er be-
paalde onregelmatigheden zouden zijn vastgesteld in de uit-
bating/boekhouding van de firma SEKOLI.
In zijn mail van 16  september 2019 schreef de heer S.M., 
nadat de voorgelegde boekhouding van SEKOLI was onder-
zocht door de heer S.M. en/of de CVBA KONSILANTO, over 
deze boekhouding: “hier zijn geen grote struikelblokken 
gevonden die kunnen leiden tot een negatief advies. Alle 

aangehaalde punten kunnen mee opgenomen worden in 
de eindafrekening.”  Er is in deze mail dus duidelijk geen 
sprake van onregelmatigheden in de boekhouding of onvol-
ledigheid ervan, zodat de latere beweringen van het tegen-
deel in het kader van huidige procedure niet geloofwaardig 
voorkomen.
Verder sprak de heer S.M. in zijn mail van 16  september 
2019 over de discontinuïteit van het personeel. Uit geen en-
kel element blijkt dat dit personeel negatief zou beïnvloed 
zijn door de konsoorten P.W.- R.P., dan wel dat dit personeel 
effectief ontslag zou geven of gegeven heeft ingevolge de 
overname van de aandelen. Het is trouwens niet abnormaal 
dat personeel in de situatie van een nakende overname een 
afwachtende houding aanneemt, waarbij dient opgemerkt 
dat het aan de overnemer is om het personeel garanties te 
geven over werkzekerheid in de toekomst. Ook dit element 
kan dus niet in het voordeel van verwerende partijen op 
hoofdeis worden ingeroepen.
Volledigheidshalve zij hieraan toegevoegd dat de heer P.W. 
zich onmiddellijk bereid verklaarde om een gezamenlijk on-
derhoud te hebben met het personeel om de continuïteit van 
het personeelsbestand te verzekeren/betrachten.
Tenslotte werd in de mail van 16 september 2019 aangege-
ven door de heer S.M. dat de omzet lager bleek te zullen zijn 
dan vooropgesteld omdat beweerdelijk geen offertes meer 
waren uitgestuurd door de firma SEKOLI. In de eerste plaats 
zij opgemerkt dat deze bewering als werden geen offertes 
meer uitgestuurd door de konsoorten P.W. – R.P. door hen 
werd ontkend en zelfs het tegendeel werd beweerd. Boven-
dien kunnen verwerende partijen op hoofdeis het enkel 
zichzelf verwijten dat ze in de intentieovereenkomst geen 
afspraken maakten over het normaal verder uitbaten van de 
firma SEKOLI, waarvan ze dus de aandelen wensten over 
te nemen, waarbij ook opgemerkt wordt dat het minstens 
mede in het belang van de kandidaat-overnemers was dat 
de handelsactiviteiten op normale wijze zouden worden 
voortgezet in de loop van de onderhandelingen tussen par-
tijen. Wanneer dat niet gebeurde, zoals verwerende partijen 
op hoofdeis beweren, dan was dat geen reden om de de-
finitieve overeenkomst niet te onderhandelen/af te sluiten 
maar wel om dit te verrekenen in de prijs. Alleszins kunnen 
verwerende partijen op hoofdeis zich niet op hun eigen te-
kortkomingen beroepen in hun voordeel.
De bewering van verwerende partijen op hoofdeis dat er tal 
van omstandigheden en risico’s bleken te zijn op basis waar-
van een redelijke koper niet zou overgaan tot de eigendoms-
overdracht van de aandelen, vindt geen steun.

3.3 In deze omstandigheden dient besloten dat verwerende 
partijen op hoofdeis een culpa in contrahendo begingen door 
de onderhandelingen zonder gegronde reden af te breken.
De partijen zijn gehouden tot een algemene verplichting van 
voorzichtigheid bij het aangaan, het verder zetten en het af-
breken van de onderhandelingen. (P. VAN OMMESLAGHE, 
Chronique de jurisprudence, Les obligations,  RCJB  1975, 
Blz.492, nr. 41bis; RCJB 1986, nr. 62; J. SCHMIDT, La sanc-
tion de la faute précontractuelle, R.T.D.C.  1974, nr.  9 e.v.; 
Kh. Luik, 27 september 2002, TBH 2004, 298).
Niet het verbreken van de onderhandelingen op zich doet de 
verantwoordelijkheid ontstaan, maar wel eventueel de om-
standigheden waarin de verbreking tussenkomt, met name 
wanneer het vertrouwen van de tegenpartij werd verschalkt. 
(M. VANWYCK-ALEXANDRE, La réparation du dommage 
dans la négociation et la formation des contrats,  Ann.
dr. 1980, Blz.22-23).
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De principes van de quasi-delictele aansprakelijkheid, neer-
geschreven in de artikelen 1382 en 1383 B.W., laten toe de te-
kortkomingen in de precontractuele fase te sanctioneren. De 
theorie van de culpa in contrahendo werd door het Hof van 
Cassatie geformaliseerd.(Cass. 10 december 1981, Pas. 1982, I, 
494 en Arr.Cass. 1981 – 1982, 502; G. SCHRANS, De progres-
sieve totstandkoming der contracten, TPR 1984, blz.1 e.v.; L. 
CORNELIS, La responsabilité précontractuelle, conséquence 
éventuelle du processus précontractuel, RGDC 1990, 391 e.v.; 
R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, T. I, 2de uitg., 
1967, blz. 124-125, nr.93 en 94; W. DE BONDT, Precontractuele 
aansprakelijkheid, RGDC 1993, 99 e.v.; H. DE PAGE, Traité 
élémentaire de droit civil belge, t.2, 2de uitg., 1940, blz.516-
517, nr. 558-559; D. FRERIKS, Onderzoeks- en mededelings-
verplichting in het contractenrecht, TPR 1992, blz.1215 e.v.; 
M. VANWIJK-ALEXANDRE, La réparation du dommage 
dans la négociation et la formation des contrats, Ann. Fac. 
Dr. Liège, 1980, 24; VAN OMMESLAGHE P., Examen de ju-
risprudence, Les obligations, 1974-1982,  RCJB  1986, 146-
147, nr. 59; E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, Kroniek van het 
verbintenissenrecht, 1985-1992, RW 1992-1993, 1211, nr. 6; 
KRUITHOF R., BOCKEN H., DE LY F. en DE TEMMERLMAN 
B, Overzicht van rechtspraak, Verbintenissenrecht, 1981-
1992, TPR 1994, nr. 73 e.v. Blz.277 en nr. 166 e.v. Blz.430; 
B. DE CONINCK, Les sanctions des manquements précon-
tractuels à la lumière de quelques législations récentes en 
droit des contrats, TBBR 1998, 196; S. STIJNS, Verbintenis-
senrecht, Die Keure 2005, Blz. 138, nr. 192; Arbeidshof Ant-
werpen 9 februari 2004, RW 2005 – 2006, 1591).
Het brutaal of onverwacht afbreken van onderhandelingen 
zonder geldig motief maakt een culpa in contrahendo uit. 
(S. STIJNS, Verbintenissenrecht, Die Keure 2005, Blz. 137, 
nr. 191; W. VAN GERVEN m.m.v. A. VAN OEVELEN, Verbin-
tenissenrecht, vierde herwerkte uitgave 2015, Acco, p. 152; 
Kh. Brussel, 30 juni 1983, TBH 1984, 451; Brussel, 5 febru-
ari 1992,  JT  1993, 130; Kh. Luik, 20  december 1984,  Jur. 
Liège  1985, 149; Luik 20  oktober 1989,  Rev. Liège  1990, 
86 en  TBH  1990, 521, noot X. DIEUX; Luik 28  februari 
1997,  JLMB  1998, 180; Luik, 16  januari 1998,  JLMB  1998, 
589, noot; Antwerpen, 19  maart 2001,  TBH  2002, 120; 
KRUITHOF e.a., Overzicht van rechtspraak, Verbintenissen-
recht, 1981-1992, TPR  1994, nr.  81, Blz. 288; Kh. Kortrijk 
12 december 2007, TBH 2009/9, 909).
In deze omstandigheden dient dus, zoals gezegd, besloten 
dat verwerende partijen op hoofdeis een culpa in contra-
hendo begingen door de onderhandelingen zonder gegronde 
reden af te breken.

3.4 Er liggen onvoldoende elementen voor om de door de 
konsoorten P.W.- R.P. geleden schade te begroten.
Een deskundig onderzoek is niet dienstig om het totaal 
gebrek aan bewijs van de beweerd geleden schade op te 
vangen. (Antwerpen, vierde kamer, 13 november 2006, in-
zake 2005/AR/2879, onuitgeg., Antwerpen, 9  december 
2009, Limb.Rechtsl. 2010, 112, noot H. VAN GOMPEL, Ver-
eist de toepassing van de exceptie van niet – uitvoering een 
voorafgaande ingebrekestelling?)
Met de wet van 15  mei 2007 (BS  22  augustus 2007) wer-
den de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake het 
deskundigenonderzoek grondig gewijzigd. De nieuwe wet is 
onder meer gekenmerkt door het subsidiariteitsbeginsel wat 
inhoudt dat slechts een expertise kan bevolen worden als 
er geen ander middel is om achter de informatie te komen.
Bovendien zegde de raadsman van de konsoorten P.W. – 
R.P. ter zitting van deze rechtbank van 11 maart 2020 dat 

de firma SEKOLI enkel nog de bestaande overeenkomsten 
afwerkt en dus geen nieuwe opdrachten meer nastreeft/af-
sluit/afwerkt, gegeven dat het begroten van de schade abso-
luut bemoeilijkt in voorliggende situatie.
In deze omstandigheden is het aan de konsoorten P.W. – R.P. 
om voldoende elementen voor te leggen aan de rechtbank 
om de (eventuele) schade die zij zouden hebben geleden te 
begroten. Hiertoe dienen de debatten heropend.

4. Tegeneis

Verwerende partijen op hoofdeis stelden bij besluiten een 
tegeneis waarbij ze een schadevergoeding vorderen van 
€ 10.000,00 wegens tergend en roekeloos geding.
Deze tegeneis wordt door de konsoorten P.W.- R.P. betwist.
Uit de behandeling van de hoofdeis moge gebleken zijn dat 
deze tegeneis ongegrond is.

BESLISSING:
De rechtbank, beslissende op tegenspraak en in eerste aan-
leg, na erover beraadslaagd te hebben overeenkomstig de 
wet, alle andere verdere en strijdige bemerkingen van par-
tijen, in besluiten of ter zitting opgeworpen, van de hand 
wijzend als ongegrond, verklaart de vordering van de kon-
soorten P.W.- R.P. ontvankelijk en voorlopig deels gegrond 
in de mate als hierna bepaald;
verleent akte aan verwerende partijen op hoofdeis, aanleg-
gende partij op tegeneis, van de bij besluiten ingestelde te-
geneis, en hierop recht doende, verklaart deze tegeneis ont-
vankelijk doch ongegrond en wijst haar ervan af;
zegt voor recht dat verwerende partijen op hoofdeis een 
culpa in contrahendo begingen door de verdere onderhan-
delingen/uitvoering ingevolge de intentieovereenkomst tot 
overname van aandelen van 7 augustus 2019 onverwacht te 
hebben afgebroken zonder geldig motief;
veroordeelt dienvolgens verwerende partijen op hoofdeis 
om aan aanleggende partijen op hoofdeis voorlopig een be-
drag te betalen van € 1,00 provisioneel in afwachting van de 
definitieve begroting van de door aanleggende partijen op 
hoofdeis geleden schade;
heropent vervolgens, en vooraleer verder recht te doen, de 
debatten enkel en alleen teneinde partijen toe te laten verder 
te besluiten over de omvang van de door aanleggende par-
tijen op hoofdeis (beweerd) geleden schade;
bepalen de termijnen waarbinnen partijen dienen te beslui-
ten als volgt:
– voor aanleggende partijen op hoofdeis uiterlijk op 27 april 
2020;
– voor verwerende partijen op hoofdeis uiterlijk op 18 mei 
2020;
– voor het wederantwoord van aanleggende partijen op 
hoofdeis uiterlijk op 2 juni 2020;
zeggen voor recht dat partijen alle rechtsmiddelen tegelijk 
dienen voor te dragen;
stellen de zaak voor pleidooien op de openbare terechtzit-
ting van WOENSDAG 17 juni 2020 te 9 uur voor de derde 
kamer, zetelend te Tongeren, Gerechtsgebouw, Kielenstraat, 
22, zaal C, voor een totale pleitduur van 30 minuten;
behoudt de uitspraak voor het overige voor;
De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.
Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegen-
staande ieder rechtsmiddel en zonder borgstelling.
(…)
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la date moyenne du 1er mai 2012 jusqu’au présent arrêt puis 
des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SA AG Insurance et la SA Axa Belgium, in so-
lidum avec M. H.K. et Mme L.H., à supporter les dépens de 
la SCRL Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Ca-
pitale tels que liquidés dans l’arrêt du 25 septembre 2020 et 
ce, chacune à concurrence de la moitié de ces dépens ;
Dit la demande en garantie de M. H.K. et Mme L.H. en tant 
qu’elle est dirigée contre la SA AG Insurance fondée dans la 
mesure précisée ci-après,
La condamne à les garantir des condamnations dont ils ont 
fait l’objet à concurrence de :
– 490,25 € (frais de remise en état), montant qui doit être 
indexé conformément à l’indice Abex de mai 2020 (à savoir 
847), l’indice Abex de mai 2011 étant de 694,
– 417,17 € (pertes locatives du rez-de-chaussée), à majorer 
des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 1er jan-
vier 2011 jusqu’au présent arrêt puis des intérêts judiciaires 
jusqu’à parfait paiement ;
– 682,74 € (pertes locatives du 1er étage) et 2.281,24 € (pertes 
locatives du 2e étage) à majorer des intérêts au taux légal 
depuis la date moyenne du 1er juillet 2008 jusqu’au présent 
arrêt puis des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement ;

– 2.000 € à titre de dépens ;
Condamne la SA AG Insurance aux dépens de M. H.K. et 
Mme L.H., liquidés après compensation à 780  € par ins-
tance,
Dit la demande en garantie de M. H.K. et Mme L.H. en tant 
qu’elle est dirigée contre la SA Axa Belgium fondée dans la 
mesure précisée ci-après,
La condamne à les garantir des condamnations dont ils ont 
fait l’objet à concurrence de :
– 980,50  € (frais de remise en état) montant qui doit être 
indexé conformément à l’indice Abex de mai 2020 (à savoir 
847), l’indice Abex de mai 2011 étant de 694,
– 11.312,30 € (pertes locatives des 1er et 2e étage depuis le 
1er juillet 2010) à majorer des intérêts au taux légal depuis 
la date moyenne du 1er mai 2012 jusqu’au présent arrêt puis 
des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement ;
– 2.500 € à titre de dépens,
Condamne la SA Axa Belgium aux dépens de M. H.K. et 
Mme L.H., liquidés après compensation à 1.320 € par ins-
tance.
(…)
 

III. Droit des sociétés – III. Vennootschapsrecht 

 

Ondrb. Gent (afd. Oudenaarde) 24 maart 
2020

AR: A/19/01010

Zetel:  M. Bruggeman, R. Demulle, J. Van den Daele
Advocaten:  Bert Bekaert, Brecht Lambrecht

Aandeelhouder – Hoedanigheid en belang – Verzoek op 
grond van art. 6:91 WVV (toegekend)

Artikel  6:91 WVV bepaalt dat: “Op verzoek van één of meer 
aandeelhouders die aandelen bezitten die ten minste 10 % ver-
tegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen kan de 
Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank, in kort geding één 
of meer deskundigen aanstellen om de boeken en de rekenin-
gen van de vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die 
haar organen hebben gedaan, indien er aanwijzingen zijn dat 
de belangen van de vennootschap op ernstige wijze in gevaar 
komen of dreigen te komen.”

De vordering in kort geding, bij urgentie, is een optionele moge-
lijkheid naast een vordering voor de ondernemingsrechtbank 
zetelend als bodemrechter. (MvT p. 166).
 

Actionnaire – Capacité et intérêt – Demande au titre de 
l’article 6:91 WVV (accordée)

L’article 6:91 du CSA dispose que : « S’il existe des indices d’at-
teinte grave ou de risque d’atteinte grave aux intérêts de la so-
ciété, le président du tribunal de l’entreprise siégeant en référé 
peut, à la requête d’un ou de plusieurs actionnaires possédant 
au moins 10  % du nombre d’actions émises, nommer un ou 
plusieurs experts ayant pour mission de vérifier les livres et les 
comptes de la société ainsi que les opérations accomplies par 
ses organes. »

L’action en référé, en cas d’urgence, est une possibilité faculta-
tive en complément d’une action devant le Tribunal de l’entre-
prise siégeant comme juge du fond. (Exposé des motifs, p. 166).
 

(…)

I Voorafgaand

1. Tussen partijen werd een dienstverleningsovereenkomst 
gesloten dd.12/06/2017. Artikel  9 van deze overeenkomst 
bepaalde hoe verwerende partij op hoofdeis (hierna: ver-
werende partij) zou worden betaald voor het verlenen van 
diensten: deels een vaste vergoeding van € 48/u, daarnaast 
een voorschot op een variabele vergoeding.
Bij aandelenoverdrachtovereenkomst van dezelfde dag stelt 
Menosa, vennootschap die houder is van 75 aandelen in 
eisende partij, voornemens te zijn om aan de verwerende 
partij 25 van haar aandelen in de eisende partij te verkopen 
als volgt: bij ondertekening van de overeenkomst worden 10 
aandelen overgedragen tegen betaling 70 0000 euro. Telkens 
weer na de jaarvergaderingen besluitende over de boekjaren 
2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 zullen telkens 3 bijkomende 
aandelen worden overgedragen. De prijs per aandeel wordt 
op 14 000 euro bepaald. Partijen komen overeen dat de ver-
dere betalingen dienen te geschieden met gelden uit divi-
denduitkeringen uit het resultaat van eisende partij waarop 
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verwerende partij recht heeft. De koopprijs is door verwe-
rende partij pas verschuldigd indien en voor zover zij een 
dividenduitkering heeft ontvangen ten belope van minstens 
het bedrag dat zij verschuldigd is.
Er wordt die dag eveneens een aandeelhoudersovereen-
komst aangegaan tussen Menosa bv bestuurd door N.V. (44 
aandelen), HD Accounting bv bestuurd door D.H. (10 aande-
len), N.V. (36 aandelen) en verwerende partij (10 aandelen),
De enige zaakvoerder van eisende partij is N.V. (stuk 1-5 ver-
werende partij)

2. Vanaf januari 2018 wijzigt verwerende partij het aanreke-
nen van haar prestaties verricht in het kader van de dienst-
verleningsovereenkomst. Vanaf dan rekent zij niet langer 
een variabele vergoeding aan maar wel een hoger uurtarief 
ad 60,43 euro/u eBTW. Vanaf januari 2019 wordt dit na in-
dexatie 61,84 euro/u eBTW. De 21 desbetreffende facturen 
vermelden enkel nog ‘maatstaf van heffing’. Deze facturen 
worden allen voorbehoud loos betaald, (stuk 26-28 verwe-
rende partij)
Op 02/08/2019 bericht vennoot D.H. dat de vennoten recht 
hebben om 1 000 euro bijkomend te factureren met de fac-
tuur van 31/07 met vermelding ‘bonus extra dienstverlening, 
wat in het verlengde van de winstpremie voor werknemers 
werd beslist op de algemene vergadering van 28/06/2019.' 
(stuk 33 eisende partij op tegeneis)

3. Op 13/09/2019 mailt verwerende partij aan eisende par-
tij dat zij de voortgaande jaarrekening niet zal goedkeuren 
omdat bij nazicht/inlichtingen is gebleken dat vele midde-
len zijn aangewend ten persoonlijke behoefte van N.V. en 
diens persoonlijke managementvennootschap Menosa. De 
wettelijke vereiste procedure bij belangenconflicten is niet 
gevolgd. Er volgt een lijst van betwiste handelingen waarbij 
onder meer de huur van het gebouw waarde kantoren van 
eisende partij zijn aan eigenaar Menosa die thans maande-
lijks 8 000 euro bedraagt:
‘Met volgende zaken ga ik evenmin akkoord; en de opsom-
ming van de lijst van grote bedragen aan kosten en uitgaven 
is indrukwekkend:
• Huur Stapelplein: 12.000 EUR – hoger dan marktconform 
bedrag; in elk geval belangenconflict;
• Parkeergelden: 1.000 EUR
• Huur Sint-Denijslaan 34(SDL 34): 567,74 EUR hoger dan 
marktconform bedrag; in elk geval belangenconflict;
• Elektriciteit, gas en water SDL 34: 2.535,62 EUR
• Huur minibus voor privé zaken (verlof in het voorjaar van 
2018): 1.012,62 EUR
• (Persoonlijke) opleidingen (die deels beroepsmatig gere-
lateerd zijn) die voor N.V. zijn. Echter de opleidingen die 
Torfisk & HD Accounting volgen moeten door hen persoon-
lijk gedragen worden: 11.270,55 EUR
• Patrimoniumpolis SDL 34: 1.011,58 EUR
• Potentiele aankoop pand (…) in Drongen: 3.469,98 EUR
• Kosten van een privéfeest: 3.404,86 EUR
• Tankkaart die door u gebruikt wordt: 3.274,12 EUR (dit 
is pas opgevallen nadat alle personeelsleden die een per-
sonenwagen hadden vertrokken zijn en er dan nog steeds 
brandstof personenwagen blijkt te worden aangekocht door 
een vennootschap die geen wagens meer heeft)
• Water op de ninoofsesteenweg voor Menosa: 400,02 EUR
• Prestaties van personeelsleden van A&BV-Alaska voor 
Menosa: 49.218,75 EUR (dit gaat hoofdzakelijk over het vra-
gen van offertes voor de bouw e.d.)'

Verwerende partij besluit dat de werkvennootschap (=ei-
sende partij) opzettelijk armer is gemaakt in vermogen en 
dus ook in aandelenwaarde. Indien deze kosten/investerin-
gen niet zouden zijn gemaakt was er perfect ruimte om te 
voldoen aan de verplichting dividend uit te keren, wat nu 
niet het geval is (stuk 6 verwerende partij)
Eisende partij reageert hierop zonder antwoord geven. En-
kel wordt gesteld: 'Ik aanvaard uw premisse niet’, (stuk 7 
verwerende partij)
Op 27/09/2019 stuurt eisende partij een voorstel tot dading 
op waarop verwerende partij niet ingaat.

4. Op 30/09/2019 volgt een oproeping tot de jaarlijkse alge-
mene vergadering per 17/10/2019. Nog op 30/09/2019 maakt 
eisende partij de opzegbrief aangaande deze bestaande 
dienstverleningsovereenkomst op met ingang dezelfde dag. 
Er wordt geen opzeggingstermijn toegestaan. Er zal een op-
zegvergoeding van 11520 euro eBTW worden betaald con-
form de bepalingen van de dienstverleningsovereenkomst.
In artikel 7 van deze overeenkomst wordt namelijk gesteld: 
'Wanneer een der partijen zonder opzeggingstermijn de 
overeenkomst beëindigt zal deze aan de andere partij een 
vergoeding verschuldigd zijn die overeenstemt met de ver-
goedingen die zouden zijn ontvangen in de duur van de 
opzegging met een minimum van 60 werkdagen à rato van 
4 uur per dag.'
Verwerende partij protesteert op 01/10/2019: 'de berekening 
van de opzeggingsvergoeding is niet correct. Het tarief van 
48 euro per uur klopt niet. De overeenkomst is al lang aan-
gepast tussen ons, ondernemers. Nu er de facto geen pres-
taties meer zullen worden geleverd dient teruggevallen te 
worden op de laatste afgelopen 3 maanden (juli, augustus, 
september 2019) en dient minstens een totaal bedrag van 
26 094,09 euro eBTW te worden betaald. (...) U hebt tactisch 
geprobeerd op te zeggen net voor de verkrijging van nieuwe 
aandelen. En als gevolg van de enorme uitgaven aan eigen 
vennootschap en eigen private kosten en voordelen is de 
marge voor dividenden zwaar aangetast en uitgehold. (...) Ik 
heb altijd de intentie gehad om de samenwerking op serene 
wijze af te ronden. (...) Ontwerp van dading maak ik u over 
binnen enkele dagen.' (stuk 10-12)

5. Op 02/10/2019 bericht verwerende partij dat zij wenst 
inzake te krijgen in de ‘gedetaileerde interne jaarrekening 
dd.31/12/2018, het jaarverslag, de grootboekuittreksels van 
de 6 & 7 posten en de rekeningen-courant (vennotenreke-
ningen) op KT en LT en de handelsvorderingen (actief en 
passief zijde).'
Een minnelijke regeling blijkt niet mogelijk en dagvaarding 
volgt.
Ondertussen verkreeg –na herhaald aandringen door ver-
werende partij- een derde boekhouder T.C. inzage in de 
boekhouding boekjaar 2018. Voor wat het werkingsjaar 2019 
betreft wordt ter zitting akte genomen van de verklaring van 
eisende partij dat thans ook hiervoor aan T.C. volledige in-
zage kan worden verleend.

II Vorderingen

1. Op hoofdeis wordt gevorderd: 'Verweerster te horen 
veroordelen tot het betalen aan eiseres het bedrag van 
23.379,99 EUR, meerde intresten aan de wettelijke intrest-
voet te rekenen vanaf heden. De addenda bij de SPA en de 
SHA overeenkomstig art. 895 Ger. W. vals te verklaren.'
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De tegeneis zou voor wat betreft de 2 laatste middelen on-
ontvankelijk zijn en in het geheel ongegrond.

2. Verwerende partij op hoofdeis stelt dat de hoofdeis on-
gegrond is.
Op tegeneis vordert zij:

Eerste middel

Eiseres op hoofdeis te veroordelen tot betaling aan verweer-
ster op hoofdeis van het saldo van de opzegvergoeding ad 
14  574,09  euro (26.094,09  euro – betaling 11520  euro) in 
hoofdsom (in hoofdorde), hetzij in ondergeschikt orde van 
13  824,09  euro (25.344,09  euro – betaling 11520  euro) in 
hoofdsom, en
meer forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % (art 
1 alg vwdn regelmatige facturen), te vermeerderen met de 
conventionele intrest van 12 % per jaar (art 2 alg vwdn) va-
naf datum dd 1 oktober (datum contractuele wanprestatie 
onrechtmatige opzeg), meer de gerechtelijke intrest aan de-
zelfde intrestvoet vanaf dagvaarding tot en met de dag van 
algehele betaling;

Tweede middel

Eiseres op hoofdeis te veroordelen tot betaling aan verweer-
ster op hoofdeis van een vervangende opzegvergoeding van 
8 698,03 euro in hoofdsom (in hoofdorde), hetzij in onder-
geschikt van 8 448,03 euro in hoofdsom, en
meer forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % (art 
1 alg vwdn regelmatige facturen), te vermeerderen met de 
conventionele intrest van 12 % per jaar (art 2 alg vwdn) va-
naf datum dd 1 oktober (datum contractuele wanprestatie 
onrechtmatige opzeg), meer de gerechtelijke intrest aan de-
zelfde intrestvoet vanaf dagvaarding tot en met de dag van 
algehele betaling;

Derde middel

Alvorens verder recht te doen, in hoofdorde, eiseres te be-
velen om een gerechtelijk deskundige aan te duiden ex art 
962  W. Venn., bij voorkeur een extern accountant, in het 
kader van een vennootschapsrechtelijk deskundigenonder-
zoek en/of een gemeenrechtelijk deskundigenonderzoek 
met als opdracht:
• zich alle opgevraagde boekhoudkundige of vennoot-
schapsrechtelijke stukken en documenten te doen overleg-
gen als deze nodig en nuttig acht,
• de gedetailleerde jaarrekening over boekjaar 2018 (dd 
30/06/2018) in eerste en tweede versie (dd 30/09/2018) te 
doen overhandigen, evenals de tot op datum van 31.12.2019 
bijgewerkte gedetailleerde jaarrekening over boekjaar 2019, 
inclusief alle gewenste grootboekuittreksels en achterlig-
gende boekingsstukken;
• met het oog op het onderzoek van (de stukken uit) de boe-
ken en de boekhouding over de periode 01.01.2018 tot en 
met 31.12.2018 (boekjaar 2018), evenals de periode vanaf 
01.01.2019, zijnde het volledige lopende boekjaar 2019,
• en dit beperkt tot de rechtmatigheid van de voordelen, 
(on)kosten, en (her)boekingen in het licht van de boekhoud-
wetgeving, en aangaande de eventuele noodzaak tot (her)
boeking, van deze posten ten voordele of ten nadele van een 

bestuurder en/of aandeelhouder, zoals aangehaald en con-
creet opgesomd in:
○ stuk 6 (mail dd 13  september 2019 vanwege Torfisk bv 
naar de bestuurder van A&BV)
○ stuk 7 (repliek op mail dd 13  september 2019 vanwege 
de bestuurder van A&BV naar Torfisk zonder afdoende ant-
woord)
○ stuk 23: lijst van aankoopfacturen ter inzage verzocht 
door extern accountant T.C. per mail dd 30  oktober 2019 
doch niet toegelaten
• partijen desgevallend te verzoenen;
• tevens het bedrag aan de provisie en consignatie te bepa-
len en deze integraal ten laste te leggen van eiseres gelet op 
de meervoudige weigeringen;

Vierde middel

De vennootschap A&BV BV (eiseres) te bevelen haar jaarre-
kening te corrigeren ex art 3:1 WVV en opnieuw op te stel-
len conform de wettelijke vereisten van het boekhoudrecht 
en het getrouw beeld vereist van de jaarrekening, daarbij 
inbegrepen de wettelijk correcte (her)boeking, toewijzing 
en (her)toerekening van kosten, voordelen en vergoedingen 
(huur e.a.) welke ten persoonlijken titel door de genieter die-
nen gedragen te worden in plaats van door de vennootschap 
(eiseres) voor wat betreft het gehele boekjaar 2018 en 2019;
en zulke bevel uit te spreken onder dwangsom van 
10.000  euro per niet-gecorrigeerde inbreuk en per maand 
vertraging waarbij niet alle inbreuken werden gecorrigeerd, 
te rekenen van 48 uren na betekening van onderhavig von-
nis;

Vijfde middel

Alsook de vennootschap A&BV BV te veroordelen tot be-
taling aan verweerster van een schadevergoeding voor on-
rechtmatig niet of te weinig uitgekeerde dividenden, min-
stens ten belope van het bedrag overeenstemmende met de 
niet verkregen aandelen, uiterst ondergeschikt, een bedrag 
ex aequo et bono begroot, desgevallend voor de gemiste kans 
op, (niet-)uitgekeerde aandelen en/of niet verkregen aande-
len zoals contractueel voorzien in art 3.4 aandelenovereen-
komst en art 2.1 aandeelhoudersovereenkomst:
○ op heden P.M. euro begroot;
○ en in ieder geval minimaal ten bedrage van 35.000 euro 
(boekjaar 2018) en ten bedrage van 31.500  euro (3/4e van 
42.000e euro voor boekjaar 2019) conform de aandeelhou-
dersovereenkomst en overeenkomst tot aandelenoverdracht;
○ verminderd met de reeds verrichte betaling van het divi-
dend ex 2000 euro (stuk 36)

III Beoordeling

A Hoofdeis

1. Artikel 1348bis B.W. inzake het bewijs door en tegen on-
dernemingen bepaalt dat:
§ 1. Bewijs kan tussen ondernemingen of tegen ondernemin-
gen worden geleverd door alle middelen van recht, tenzij de 
wet anders bepaalt.
§  2. De boekhouding van een onderneming kan door de 
rechter aangenomen worden om als bewijs te dienen tussen 
ondernemingen, en gesplitst.
(...)
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§ 4. Een door een onderneming aanvaarde factuur levert be-
wijs op tegen deze onderneming.
Met betrekking tot een commerciële overeenkomst wordt 
een omstandig stilzwijgen beschouwd als een toestemming.
Wanneer een onderneming wordt geconfronteerd met een 
onjuiste bewering die haar een verbintenis oplegt, heeft zij 
de plicht te protesteren. De praktijk van de stilzwijgende 
aanvaarding is een logisch gevolg van de vrije bewijsregeling 
in commerciële zaken. Wie beweert dat een aanspraakbeves-
tiging niet beantwoordt aan de realiteit, moet zich verzetten 
en zowel tijdig als concreet protesteren.
Uit een gebrek aan dergelijk tijdig en concreet protest, wordt 
in toepassing van artikel  1348bis B.W. afgeleid dat de be-
stemmeling/onderneming ervan stilzwijgend aanvaardde 
dat wat in deze aanspraakbevestiging wordt bevestigd, over-
eenstemt met de overeenkomst. Een onderneming wordt 
geacht deze principiële gedragsregel te kennen en toe te 
passen.

2. Verwerende partij op hoofdeis voert terecht aan dat door 
gedurende 21 maanden zonder enig voorbehoud een ver-
hoogde vaste vergoeding uit te betalen zonder dat hierbij 
sprake is van een enig voorschot op de jaarlijkse bonus, hier-
mee het bewijs wordt geleverd dat de onderliggende over-
eenkomst is aangepast en aanvaard. Meer bepaald dat vanaf 
januari 2018 het uurtarief van verwerende partij 60 euro zou 
bedragen.
In dergelijke context geldt dat de uitvoering van de overeen-
komst het bestaan ervan bewijst.
De hoofdvordering is ongegrond.

B Tegeneis

1 Ontvankelijkheid

1.1 De rechtsvordering kan niet worden toegelaten indien 
de eiser geen hoedanigheid en belang heeft om ze in te stel-
len, (artikel 17 Ger. Wb.) Het belang moet een reeds verkre-
gen en dadelijk belang zijn. De rechtsvordering kan worden 
toegelaten, indien zij, zelfs tot verkrijging van een verkla-
ring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig 
bedreigd recht te voorkomen, (artikel 18 Ger. Wb.)
Het belang is elk materieel of moreel voordeel dat wie een eis 
instelt, op het ogenblik van de rechtsingang mag verwachten 
en waardoor zijn huidige rechtstoestand gewijzigd en ver-
beterd kan worden. Het bestaan van een recht is vereist voor 
het instellen van een vordering. Het belang vereist voor het 
instellen van een rechtsvordering wordt beoordeeld op het 
ogenblik dat de vordering wordt ingesteld. (Vgl. Cass. 14 no-
vember 1986, RW 1986-87, 1915)

1.2 Verwerende partij op tegeneis betwist de ontvankelijk-
heid van zowel de derde tegenvordering (onderzoeksrech-
ten van een aandeelhouder in boeken van de vennootschap) 
als de ontvankelijkheid van de vierde tegenvordering (vor-
dering tot correctie jaarrekening van de vennootschap).

1.3 Dat in 2 addenda eisende partij op tegeneis als vennoot-
schap en niet haar zaakvoerder in persoonlijke naam werd 
betrokken in de aandelenoverdracht en aandelenhouders-
overeenkomst maakt geen valsheid uit nu deze addenda 
door alle betrokken partijen werden ondertekend.
Dat dit alles op dezelfde dag gebeurt maakt evenmin vals-
heid uit. Het is perfect mogelijk en correct om binnen de 
24  uur te beslissen dat niet in eigen naam maar wel met 

de werkvennootschap waarvan men zaakvoerder is over-
eenkomsten worden gesloten tot overname van aandelen en 
aandeelhouderschap.
De rechtbank acht het niet nodig noch nuttig in te gaan op 
het verzoek tot instellen van de burgerlijke valsheidspro-
cedure.

1.4 Verder blijkt uit stuk 9 van verwerende partij op te-
geneis, aanwezigheidslijst bij de notulen van de jaarver-
gadering over boekjaar 2017, dat deze door alle aandeelhou-
ders is ondertekend, dat hierop de 10 aandelen van eisende 
partij op tegeneis vermeld worden: alle aandeelhouders be-
vestigden en ondertekenden dit aandeelhoudersbezit.
Hetzelfde geldt voor de ontwerpaanwezigheidslijst die werd 
opgesteld en ondertekend door de andere aandeelhouders 
en bestuurder, ook hieruit blijkt dat eisende partij op te-
geneis opnieuw als aandeelhouder staat vermeld met 10 
aandelen, (stuk 20.C eisende partij op tegeneis)
Eisende partij op tegeneis werd ook opgeroepen als aandeel-
houder op de allerlaatste aandelenvergadering over boekjaar 
2018, en dit opnieuw in haar hoedanigheid van aandeelhou-
der (stuk 10.a eisende partij op tegeneis
Uit de voorliggende stukken blijkt voldoende dat eisende 
partij op tegeneis als aandeelhouder en begunstigde van 
een recht op dividend wel degelijk belang en hoedanigheid 
heeft om haar tegenvorderingen in te stellen.

2 Eerste middel

2.1 Luidens artikel 1156 B.W. moet men in de overeenkom-
sten nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de 
contracterende partijen is gewest, veeleer dan zich aan de 
letterlijke zin van de worden te houden. Uitlegging van een 
overeenkomst kan worden gezocht in de wijze waarop de 
partijen de overeenkomst hebben uitgevoerd.
Artikel 1157 B.W.: Wanneer een beding voor tweeërlei zin 
vatbaar is, moet men het veeleer opvatten in de zin waarin 
het enig gevolg kan hebben, dan in de die waarin het geen 
gevolg kan teweegbrengen.
Artikel  1162 B.W.:'In geval van twijfel wordt de overeen-
komst uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft en 
ten voordele van hem die zich verbonden heeft.'

2.2 Artikel 7 van de dienstverleningsovereenkomst voorziet 
in een overeengekomen opzeggingsvergoeding die minstens 
60 werkdagen a rato van 4 uur per dag zal zijn. Indien er 
sprake is van een presteren dat meer bedraagt dan 60 werk-
dagen aan 4 uur per dag, dan kan uiteraard niet naar toe-
komst worden gekeken gezien er in casu niet meer wordt 
gepresteerd in de toekomst, wel naar wat de laatste 3 maan-
den werd gepresteerd. Eisende partij op tegeneis bewijst aan 
de hand van de voorliggende stukken dat het hier om een 
bedrag van 25 344,09 euro gaat.
Op de opzegvergoeding en de bonus is geen BTW verschul-
digd.
Uit de voorliggende stukken 33 en 31 blijkt dat er recht was 
op een bonus in 2019 van 1000 euro.
In september 2019 dient deze verrekend tot ¾ van 
1000 euro = 750 euro.

2.3 Eisende partij op tegeneis vordert dan ook terecht, re-
kening houdend met de tussengekomen betaling, een open-
staand saldo van 14 574,09 euro.
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Voor deze vergoeding -die primaire contractuele presta-
tie uitmaakt- kan geen factuur worden uitgeschreven en is 
evenmin een conventioneel schadebeding van toepassing.
Op dit bedrag is enkel de gewone wettelijke intrest ver-
schuldigd vanaf heden, ogenblik waaop deze waardeschuld 
een geldschuld wordt conform artikel  1153B.W.(Cfr/Cass. 
22 juni 2010, P.09.1912.N).
Het in dit verband meer gevorderde is ongegrond.

3 Tweede middel

3.1 De litigieuze dienstverleningsovereenkomst voorziet op 
pagina 2, definities, het begrip ‘Kennisgeving’ als volgt: een 
schrijven verzonden aan de zetel van de geadresseerde door 
middel van een aangetekende brief. De datum van Kennis-
geving is de derde dag volgend op de ter post afgestempelde 
datum van de aangetekende brief. (stuk 5 eisende partij op 
tegeneis)

3.2 Het stuk 35 dat eisende partij op tegeneis voorlegt is 
deze opzegbrief die onderaan niet voor ontvangst is onder-
tekend en die werd ‘afgeleverd aan huis’ volgens de bijge-
voegde detailgegevens van aangetekende zending, op 2 ok-
tober 2019 om 08:22.

3.3 Artikel  7, opzegmodaliteiten, bij de dienstverlenings-
overeenkomst bepaalt in alinea 3 dat de termijn van 3 maand 
start ‘de eerste van de maand volgend op deze waarin de 
Kennisgeving heeft plaatsgevonden.'
In casu is dit op 1 november 2019 zodat verwerende partij 
op tegeneis aan eisende partij op tegeneis nog een vergoe-
ding voor de maand oktober 2019 is verschuldigd.
Naar analogie met bovenstaande wordt hier rekening ge-
houden met wat eisende partij op tegeneis gemiddelde 
verdiende de laatste 3 maand. Dit is 8 448,03 euro. Met de 
bonus dient geen rekening meer te worden gehouden gezien 
deze reeds in de begroting hierboven werd opgenomen.

3.4 Het tweede middel is gegrond ten belope van 
8 448,03 euro meer de gewone wettelijke intrest vanaf heden 
met herneming van bovenstaande argumentatie voor wat het 
meer gevorderde betreft.

4 Derde middel

4.1 Artikel 6:91 WVV bepaalt dat:
‘Op verzoek van één of meer aandeelhouders die aandelen 
bezitten die ten minste 10  %  vertegenwoordigen van het 
aantal uitgegeven aandelen kan de voorzitter van de onder-
nemingsrechtbank, in kort geding één of meer deskundigen 
aanstellen om de boeken en de rekeningen van de vennoot-
schap na te zien en ook de verrichtingen die haar organen 
hebben gedaan, indien er aanwijzingen zijn dat de belangen 
van de vennootschap op ernstige wijze in gevaar komen of 
dreigen te komen.'
De vordering in kort geding, bij urgentie, is een optionele 
mogelijkheid naast een vordering voor de Ondernemings-
rechtbank zetelend als bodemrechter. (Memorie van toelich-
ting p. 166)

4.2 Eisende partij op tegeneis voert in dit verband terecht 
aan:
‘In casu is ten andere slechts een beperkt (vennootschaps-
rechtelijk of gemeenrechtelijk) deskundigenonderzoek ge-
wenst en aangewezen volgens concluante.

Verweerster heeft de inzage gevraagd met de hoger opge-
somde beperkte en beheersbare (limitatieve) bestemming/
oogmerk om de voordelen en onkosten (kosten, facturen en 
huurvergoedingen en uitkeringen genoten door de zaakvoer-
der of zijn vennootschappen) (cf opgesomde en toegelichte 
stukken 6, 7 en 23 hierboven)
Het betreft onder meer (i) de door de vennootschap betaalde 
aankoopfacturen en voordelen en onkosten genoten of ver-
kregen door de bestuurder-meerderheidsaandeelhouder 
over (ii) boekjaar 2018 en 2019 (limitatief en beheersbaar), 
en (iii) de door de vennootschap betaalde huurvergoedin-
gen zoals betaald door eiseres aan de vennootschap van de 
bestuurder en de inrichtings- en decoratiekosten gedragen 
door eiseres en hun marktconformiteit daarvan ten aanzien 
van de bestuurder-meerderheidsaandeelhouder (alzeker be-
keken met andere nogmaals apart betaalde kosten door de 
vennootschap van inrichting en decoratie en meubilair, en 
apart betaalde nutsvoorzieningen) over boekjaar 2018 en 
2019. Dit is bij voorbaat zeer relatief, maar ook zeer beheers-
baar, ten aanzien van de gehele boekhouding (verkoopdag-
boek, gehele aankoopdagboek,....).
(...)
Er zijn geen enkele rechtmatige redenen om dit te weigeren 
in het licht van de klare wettelijke rechten van concluante 
als aandeelhouder en nog minder in het licht van de con-
tractuele precieze rechten op dividend en aandelen te ver-
krijgen in ruil voor dit dividend.
De inzage en controle heeft onder meer tot (geheel legitiem) 
doel, indien al geen sprake is van een klaarblijkelijk aan-
deelhoudersrecht:
i. Zodat een geldige en met het boekhoudrecht overeen-
stemmende jaarrekening tot stand komt, en dit niet alleen 
over boekjaar 2018, maar ook over boekjaar 2019; met een 
correcte toerekening van het resultaat;
ii. Zodat tevens kan nagegaan worden of de winst van de 
vennootschap in boekjaar 2018 en boekjaar 2019 niet veel 
hoger lag. En opdat dus kon worden nagegaan of niet meer 
dividenden dienden te worden uitgekeerd aan concluant, 
hetzij of niet meer aandelen dienen te worden uitgekeerd in 
ruil voor deze dividenden waartoe de andere aandeelhou-
derzaakvoerder en de andere tweede aandeelhouder zich 
persoonlijk en contractueel hadden verbonden (cf supra);
iii. Zodat kan worden nagegaan of de aandeelhouders-
waarde niet hoger ligt, gezien het vermogen van de vennoot-
schap en het resultaat positiever liggen, gelet op lagere ven-
nootschapskosten, en hogere persoonlijke kosten, dan deze 
die in huidige situatie als vennootschapskost werd geboekt 
door de bestuurder;
Hoewel zulk recht ten allen tijde, en zelfs onaangekondigd 
kan, heeft verweerster zulk onderzoek ook voorafgaandelijk 
aangekondigd, met meerdere data.
Het recht is dus sowieso kennelijk ter goede trouw uitgeoe-
fend en doelgebonden en beperkt.'

4.3 Ter zitting kon het akkoord worden geakteerd van ver-
werende partij op tegeneis om de gevraagde boekhoudkun-
dige stukken na te zien. Voor 2018 zou dit inmiddels al zijn 
gebeurd, voor 2019 slechts gedeeltelijk.
De rechtbank is van oordeel dat het nuttig en nodig is de 
gevraagde onderzoeksmaatregel toe te kennen.
Gezien eisende partij op tegeneis in deze de meest gerede 
partij is dient zij de kosten hiervan te voor te schieten.
De rechtbank stelt hiertoe gerechtsdeskundige B. Poussele 
bedrijfsrevisor te Poperinge aan.
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Jurisprudence    

5 Vierde & vijfde middel

Dit betreft de wettelijke verplichting tot correcties van de 
jaarrekening ter getrouw beeld van de jaarrekening en de 
vordering tot uitbetaling dividend voor niet uitgekeerde 
aandelen ten aanzien van mede-aandeelhouders.
Het is voorbarig thans reeds uitspraak te doen nopens deze 
middelen.
De zaak wordt tegensprekelijk in voorzetting geplaatst en in 
afwachting van de bevindingen van de gerechtsdeskundige 
naar de bijzondere rol verwezen.

Beslissing
DE RECHTBANK,
Recht doende op tegenspraak
Verklaart de hoofdeis toelaatbaar maar ongegrond,
Verklaart de tegeneis toelaatbaar en thans reeds gedeeltelijk 
gegrond,
Veroordeelt verwerende partij op tegeneis om thans reeds 
aan eisende partij op tegeneis te betalen een bedrag van 
23 022,12 euro meer de gewone wettelijke intrest vanaf he-
den tot op datum van betaling,
Stelt gerechtsdeskundige B. Pouseele, bedrijfsrevisor, (...) 
aan met als opdracht:
• zich alle opgevraagde boekhoudkundige of vennoot-
schapsrechtelijke stukken en documenten te doen overleg-
gen als hij nodig en nuttig acht,
• de gedetailleerde jaarrekening over boekjaar 2018 (dd 
30/06/2018) in eerste en tweede versie (dd 30/09/2018) te 
doen overhandigen, evenals de tot op datum van 31.12.2019 
bijgewerkte gedetailleerde jaarrekening over boekjaar 2019, 
inclusief alle gewenste grootboekuittreksels en achterlig-
gende boekingsstukken;
• met het oog op het onderzoek van (de stukken uit) de boe-
ken en de boekhouding over de periode 01.01.2018 tot en 
met 31.12.2018 (boekjaar 2018), evenals de periode vanaf 
01.01.2019, zijnde het volledige lopende boekjaar 2019,
• en dit beperkt tot de rechtmatigheid van de voordelen, 
(on)kosten, en (her)boekingen in het licht van de boekhoud-
wetgeving, en aangaande de eventuele noodzaak tot (her)
boeking, van deze posten ten voordele of ten nadele van een 
bestuurder en/of aandeelhouder, zoals aangehaald en con-
creet opgesomd in:
• stuk 6 (mail dd 13  september 2019 vanwege Torfisk bv 
naar de bestuurder van A&BV)
• stuk 7 (repliek op mail dd 13 september 2019 vanwege de 
bestuurder van A&BV
• stuk 23: lijst van aankoopfacturen ter inzage verzocht 
door extern accountant
• tenslotte om een bemiddelde oplossing na te streven.
Zegt dat de deskundige over een termijn van acht dagen na 
de kennisgeving zal beschikken om desgewenst de opdracht 
met behoorlijk omklede redenen te weigeren.
Zegt dat de deskundige en de partijen zich naar aanleiding 
van het deskundig onderzoek verder zullen gedragen naar 
de bepalingen van de artikelen 962 tot 991bis van het Ge-
rechtelijk Wetboek, waarbij als volgt dient te worden gehan-
deld:
1. zegt dat de deskundige beschikt over 15 dagen na ken-
nisgeving om de plaats, de dag en het uur van de aanvang 
van zijn werkzaamheden mee te delen. De deskundige geeft 
hiervan kennis bij een ter post aangetekende brief aan de 
partijen en bij gewone brief aan de rechter en de raadslieden.

2. de deskundige zal in de loop van zijn opdracht zelf bepa-
len of het noodzakelijk is om al dan niet een beroep te doen 
op technische raadgevers,
3. de deskundige zal aan de partijen zelf een raming laten 
geworden van de algemene kostprijs van het deskundigen-
onderzoek of tenminste van de manier waarop zijn kosten 
en ereloon en de kosten en het ereloon van de eventuele 
technische raadgevers zullen worden berekend,
4. het bedrag van het voorschot dat door de eisende partij 
op tegeneis ter griffie dient te worden geconsigneerd op re-
keningnummer van de griffie: (...) binnen een termijn van 14 
dagen na aanvaarding van de opdracht door de deskundige, 
wordt bepaald op € 2.420,00 (inclusief BTW),
5. het redelijk deel van het voorschot dat kan worden vrijge-
geven aan de deskundige, wordt bepaald op € 2.420,00 (in-
clusief BTW) en wordt vrijgegeven binnen een termijn van 
10 dagen na ontvangst,
6. de deskundige zal zelf de redelijke termijn bepalen waar-
binnen de partijen hun opmerkingen kunnen laten gelden 
aangaande zijn voorlopig advies,
7. de termijn voor het neerleggen van het eindverslag wordt 
bepaald op tien maanden vanaf de datum waarop de des-
kundige zijn werkzaamheden zal hebben aangevat, onver-
minderd artikel 972bis,§ 2, tweede lid van het Gerechtelijk 
Wetboek (“Indien alle partijen of hun raadslieden om uit-
stel verzoeken,  dan moet de deskundige dit toestaan. In 
alle andere gevallen kan hij het uitstel weigeren of toestaan 
en geeft hij de rechter bij gewone brief kennis van zijn be-
slissing.”).  Voormelde termijn kan enkel door de rechter 
worden verlengd overeenkomstig de voorschriften van ar-
tikel 974,§ 2 Ger.W.
Houdt de beslissing omtrent de kosten aan.
Verzendt de zaak voor het overige naar de bijzondere rol.
De voorlopige tenuitvoerlegging van dit vonnis wordt toe-
gestaan.
(…)
 

 

Ondrb. Gent (afd. Brugge) 4 mei 2021

AR: A/20/01358

Zetel:  Veerle Roets
Advocaten:  Philippe Mulliez, Jasper Caby, Klaas Vanneste, Katrien 
De Vos, Brigitte Vander Meulen

Geschillenregeling – Vordering tot uittreding – Misbruik

De eisende partij, aandeelhouder van een vennootschap, vor-
dert in toepassing van art. 2:68, eerste lid WVV, dat de drie an-
dere aandeelhouders al haar aandelen overnemen.

De vordering tot uittreding dient de belangen van de aandeel-
houders te vrijwaren, wanneer deze door gedragingen van an-
dere aandeelhouders in het gedrang komen. De ondernemings-
rechtbank oordeelt dat de uittredende aandeelhouder moet 
aantonen dat zijn belangen of rechten ernstig bedreigd wor-
den of benadeeld worden door de handeling of houding van 
de gedaagde. De geschillenregeling is een  ultimum remedium. 
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Ondrb. Henegouwen (afd. Charleroi) (5e k.) nr. A/18/01803, 11 maart 2020

Ondrb. Henegouwen (afd. Charleroi) (5e k.) nr. A/18/01803, 11 maart 2020 TRVRPS 2021, afl. 5, 569 en
http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (19 augustus 2021), noot CAUWENBERGH, A.
Samenvatting 1
Wanneer de aan de bestuurders toegerekende schadeverwekkende feiten dateren van vóór de inwerkingtreding van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan is de aansprakelijkheidsvordering onderworpen aan de
bepalingen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de
Europese politieke partijen en stichtingen.

Trefwoorden:
Aansprakelijkheid bestuurders vereniging zonder winstoogmerk Toepassing wetten in de tijd (burgerlijk recht)

Samenvatting 2
Wanneer een vereniging zonder winstoogmerk de activiteiten waarvoor zij werd opgericht niet uitoefent, zich in
overtreding met de sociale en administratieve regelgeving bevindt en in gebreke blijft om vervallen huurgelden te
betalen, dan kunnen de bestuurders van de vereniging tot betaling van het geheel of een deel van het
vereffeningsdeficit worden veroordeeld.

Trefwoorden:
Aansprakelijkheid bestuurders vereniging zonder winstoogmerk

Samenvatting 3
De aansprakelijkheid van een bestuurder staat kennelijk vast wanneer die bestuurder, tevens initiatiefnemer van het
project, namens de vereniging verbintenissen is aangegaan die disproportioneel zijn in verhouding tot haar middelen,
op onvoorzichtige wijze is omgesprongen met uitgaven namens die vereniging, blijk heeft gegeven van een laakbare
inertie in de vervulling van de formaliteiten die hadden toegelaten om de aan het door de vereniging uitgevoerde
project gelinkte subsidies te deblokkeren en zich, in strijd met de belangen van de schuldeisers van de vereniging,
niet van zijn bestuursfuncties heeft gekweten.

Trefwoorden:
Aansprakelijkheid bestuurders vereniging zonder winstoogmerk

Samenvatting 4
De rechtbank beveelt de heropening van de debatten om partijen toe te laten zich uit te spreken over de omvang van
de schade die in causaal verband staat tot de door de bestuurders begane fouten en om te bepalen in welke mate,
desgevallend, het passief van de vereniging omwille van die bestuursfouten is toegenomen.

Trefwoorden:
Aansprakelijkheid bestuurders vereniging zonder winstoogmerk
Ambtshalve heropening van de debatten (burgerlijke rechtspleging)
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Gent (7e bis k.) 17 februari 2020

Gent (7e bis k.) 17 februari 2020 TRVRPS 2021, afl. 5, 560 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (19 augustus
2021), noot VERLAECKT, V.
Samenvatting
Curatoren kunnen enkel de vergoeding van collectieve schade vorderen. Indien het nettoactief sinds de datum
waarop de algemene vergadering had moeten bijeenkomen, de verlieslatende activiteiten van de vennootschap
hadden moeten zijn stopgezet, de staking van betaling had moeten zijn vastgesteld dan wel de jaarrekening had
moeten zijn neergelegd, niet verder is gedaald is en het eigen vermogen integendeel is toegenomen, bestaat er geen
collectieve schade.

Trefwoorden:
Alarmbelprocedure (instandhouding vermogen BV) Vergoedbare schade (onrechtmatige daad)
Curator (faillissement) Aansprakelijkheidsvordering (insolventie van ondernemingen)
Neerlegging jaarrekening vennootschap bij de Nationale Bank van België
Inbreuk WVV of statuten (aansprakelijkheid bestuurder BV)
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurder BV)
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Cass. (1e k.) AR C.19.0096.N, 16 januari 2020 (P. D. M. / A. D., IMAR bvba)

Cass. (1e k.) AR C.19.0096.N, 16 januari 2020 (P. D. M. / A. D., IMAR bvba) https://juportal.be (11 februari 2020);
JDSA 2021, afl. 1, 445, noot CORBISIER, I.; TBH 2021, afl. 5, 597 en http://www.rdc-tbh.be/ (4 september 2021),
noot HOUBEN, R.; TRVRPS 2021, afl. 1, 70 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (23 februari 2021), noot
HOTTERBEEKX, C.
Samenvatting
Nu de wetgever een geschillenregeling invoerde om conflicten in een vennootschap in going concern op te lossen
derwijze dat zo weinig mogelijk afbreuk wordt gedaan aan de continuïteit van de onderneming, kan de rechter die
in de regel de waarde van de over te dragen aandelen bepaalt met het oog op de continuïteit van de
onderneming, de aandelen enkel tegen liquidatiewaarde waarderen in geval van verlieslatende ondernemingen
waarvan dus twijfel bestaat over hun voortbestaan. (Art. 636, eerste lid, 640, eerste lid, en 657 W.Venn.).

Gerelateerde wetgeving:

Art. 636, Wetboek van vennootschappen

Trefwoorden:
Waardering van aandelen (uitsluiting en vordering tot gedwongen overdracht in NV)
Liquidatiewaarde van de onderneming Commanditaire vennootschappen op aandelen

Volledige tekst
P. D. M.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Joseph
Stevensstraat 7,

tegen

1. A. D.,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Werner Derijcke, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,
Louizalaan 65, bus 11,

2. IMAR bvba, met zetel te 9000 Gent, Savaanstraat 10, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0413.685.006.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 25 juni 2018.

Eerste advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 19 december 2019 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1.Artikel 636, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat een of meer aandeelhouders die gezamenlijk
effecten bezitten die 30 pct. vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande
effecten, of 20 pct. indien de vennootschap effecten heeft uitgegeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen, of
aandelen waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde 30 pct. van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigt, om gegronde redenen in rechte kunnen vorderen dat een aandeelhouder zijn aandelen en alle
converteerbare effecten in zijn bezit, die recht geven op inschrijving of op omzetting in aandelen van de
vennootschap, aan de eisers overdraagt.

Overeenkomstig artikel 640, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen veroordeelt de rechter de gedaagde om,
binnen de door hem gestelde termijn te rekenen van de betekening van het vonnis, zijn aandelen aan de eisers over
te dragen en de eisers om de aandelen tegen betaling van de prijs die hij vaststelt over te nemen.

2. Deze bepalingen zijn overeenkomstig artikel 657 Wetboek van Vennootschappen van toepassing op de
commanditaire vennootschappen op aandelen.

3. In de regel bepaalt de rechter de waarde van de over te dragen aandelen met het oog op de continuïteit van de
onderneming. Hij kan de aandelen enkel tegen liquidatiewaarde waarderen in geval van verlieslatende
ondernemingen zodat er twijfel bestaat over hun voortbestaan. De geschillenregeling werd door de wetgever immers
ingevoerd om conflicten in een vennootschap in going concern op te lossen op een manier die zo weinig mogelijk
afbreuk doet aan de continuïteit van de onderneming en de rechtspersoon die haar draagt.

4. De appelrechters die overgaan tot een waardering van de aandelen in discontinuïteit zonder vast te stellen dat er
sprake was van een verlieslatende onderneming zodat er twijfel bestond over haar voortbestaan, verantwoorden hun
beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, de sectievoorzitters Alain Smetryns en Koen Mestdagh, en de raadsheren Bart Wylleman en Koenraad
Moens, en in openbare rechtszitting van 16 januari 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in
aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.
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Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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LES RESPONSABILITÉS DES FONDATEURS, ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS DES SA, SPRL ET SCRL

Wolters Kluwer – JDSC – 22e éd. – 2020 Livre 12 – 63

200. à 230.  La responsabilité des fondateurs dans l’hypothèse du capital insuffisant  
Le rôle et la responsabilité du notaire dans l’établissement du plan financier

N° 1450. – Liège (7e ch.), 14 janvier 20201

Présentation : Cet arrêt retient l’attention quant à l’examen de la responsabilité tant de la 
fondatrice unique d’une SPRL pour capital manifestement insuffisant que de 
celle du notaire qui ne l’aurait pas adéquatement conseillée lors de la consti-
tution de sa société.

Sommaire : Dans le cadre d’une action en responsabilité des fondateurs dans l’hypothèse 
d’un capital manifestement insuffisant, le juge apprécie souverainement le 
montant de la condamnation prononcée sans être tenu ni de procéder à une 
analyse du dommage ni d’ordonner une réparation intégrale de celui-ci. C’est 
en compensation de la simplification de l’analyse du lien causal et des condi-
tions de la solidarité que le législateur a donné au juge un pouvoir particulier 
qui lui permet de ne pas dépasser les limites d’une sanction civile raison-
nable.
Si le notaire auquel est remis le plan financier n’intervient pas dans son éla-
boration, ne garantit ni le réalisme ni la sincérité des prévisions qu’il contient 
et ne doit pas apprécier son bien-fondé, cela n’en fait pas un simple dépo-
sitaire dudit plan car il est tenu à un devoir général de mise en garde et de 
conseil vis-à-vis de ses clients ; il doit attirer l’attention des fondateurs sur 
l’importance du plan financier et sur ses éventuelles insuffisances formelles 
manifestes ; si le plan financier apparait illusoire, fumeux, incomplet ou gros-
sier, le notaire doit refuser d’instrumenter.
Le notaire doit également attirer l’attention de ses clients sur l’ensemble des 
risques que représente une opération pour ceux-ci, sur la portée véritable de 
leurs opérations juridiques, sur l’efficacité des actes qu’ils signent et sur les 
conséquences qui peuvent en découler, même si la convention a été négociée 
en dehors de lui ; cette obligation de mise en garde porte non seulement sur 
les risques juridiques mais également sur les risques purement économiques.
Ce devoir de conseil et de mise en garde du notaire doit s’apprécier en fonc-
tion du degré d’instruction de ses clients ; cependant, l’intervention d’autres 
spécialistes lors de la rédaction du projet d’acte ne dispense pas le notaire 
de son obligation de conseil, surtout lorsque le projet contient un danger 
apparent.
C’est au notaire qu’il revient de prouver qu’il a correctement informé le 
fondateur de l’importance du plan financier et des conséquences qui en dé-
coulent pour lui en cas de faillite prématurée de la société, l’insertion d’une 
clause de style dans son acte étant insuffisante à cet égard.

Parties : S.T./Me G. R. qualitate qua faillite SPRL Z. et C.R.

(…)

1. Cette décision n’a pas été publiée à notre connaissance ; elle porte le numéro de rôle général 2018/RG/779.1450.-
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Antécédents et objet des appels

L’objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par les premiers 
juges dans la décision entreprise.

Il suffit de rappeler que Maître G. R., en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL Z., pro-
noncée par le tribunal de commerce de Verviers, le 28 février 2013, a poursuivi devant cette 
juridiction la condamnation de l’appelante, fondatrice et associée unique de la société faillie, 
à libérer le capital social souscrit à concurrence de 6.200 €, à lui payer la somme de 12.170 € 
à titre de remboursement de prélèvements non justifiés effectués sur le compte bancaire de la 
société, ainsi que l’intégralité du passif produit à la faillite, soit 65.396,68 €. Ce dernier chef 
de demande est fondé sur l’article 229, 5°, du Code des sociétés.

Il a également réclamé la condamnation solidaire de Maître R.C. au côté de l’appelante au 
paiement de l’intégralité du passif produit à la faillite, car ce dernier aurait manqué à son de-
voir de conseil lors du passage de l’acte constitutif de la société en son étude.

Il a postulé leur condamnation aux intérêts, depuis le 8 novembre 2016 envers l’appelante et 
depuis le 31 juillet 2013 vis-à-vis du notaire C.

L’appelante a reconnu une dette de 16.433,39 € à l’égard de la curatelle (sous déduction éven-
tuelle de paiements effectués depuis le mois d’avril 2017) correspondant aux deux premiers 
chefs de demande. Elle a sollicité à pouvoir s’en acquitter par versements mensuels de 100 €. 
Elle a formé une demande en garantie à l’encontre du notaire C. pour toute condamnation 
dont elle ferait l’objet du fait de l’insuffisance du capital social au jour de la constitution de 
la société.

Les premiers juges ont condamné l’appelante au paiement d’une somme de 17.293,39  € 
(6.200 € + 11.093,39 €), à majorer des intérêts légaux depuis le 8 novembre 2016 jusqu’au 
complet paiement pour les deux premiers chefs de demande.

Ils ont considéré que le capital de la société faillie était, au jour de sa constitution, manifes-
tement insuffisant pour financer l’activité projetée durant les deux premières années et ont 
condamné l’appelante à ce titre au paiement d’une somme de 10.000 €.

Les dépens ont été liquidés à son égard à la somme de 196,91 € dont à déduire la TVA s’il 
échet.

La demande de termes et délais de l’appelante a été rejetée, mais il lui a été donné acte de son 
engagement à apurer sa dette.

Les demandes du curateur et de l’appelante vis-à-vis du notaire C. ont été jugées recevables 
mais non fondées.

Le curateur et l’appelante ont été condamnés chacun au paiement d’une indemnité de procé-
dure de 600 € vis-à-vis du notaire C.
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Les frais de citation du notaire C. exposés par le curateur ont été délaissés à ce dernier.

L’appel de S.T. est limité à sa demande en garantie dirigée contre le notaire C.

Elle postule en outre la condamnation de « qui de droit » aux dépens, dont une indemnité de 
procédure de 3.600 €.

Le curateur forme un appel incident du jugement a quo et réitère l’intégralité de ses préten-
tions d’instance.

Le notaire C. conclut au non-fondement des appels et à la confirmation de la décision attaquée 
en ce qu’elle le concerne. Très subsidiairement, si une faute causale du dommage de l’appe-
lante était retenue à son encontre, il y aurait lieu à partage de responsabilité et sa garantie vis-
à-vis de l’appelante devrait être limitée à ce que celle-ci prouvera avoir effectivement payé au 
curateur du chef de sa responsabilité de fondateur de la société faillie.

Il liquide ses dépens d’appel à une indemnité de procédure unique de 3.600 € qu’il réclame 
aux deux appelants.

Discussion

(…)

2. La responsabilité de l’appelante sur pied de l’article 229, 5° du Code des sociétés :

L’article 229, 5° du Code des sociétés dispose que les fondateurs sont solidairement respon-
sables envers les intéressés des engagements de la société dans une proportion fixée par le 
juge, en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était 
lors de la constitution manifestement insuffisant pour assurer l’exercice normal de l’activité 
projetée pendant une période de deux ans au moins.

La SPRL Z. a été constituée par acte notarié passé en l’étude de Maître R.C. le 15 février 2011.

La faillite de la SPRL Z. a été prononcée par le tribunal de commerce de Verviers le 28 février 
2013, soit moins de trois ans après sa constitution.

Le plan financier de la SPRL Z. a été réalisé avec l’assistance du comptable M.R. Il est daté 
du 3 février 2011.

Selon ce plan, au terme du premier exercice social fixé statutairement au 31 décembre 2012 
(soit un premier exercice de 22,5 mois), la société enregistrerait en perte de 7.465 €. Sa perte à 
la fin du deuxième exercice, soit au 31 décembre 2013, serait de 3.290 €. Elle serait identique 
à l’issue du troisième exercice, au 31 décembre 2014.

La société serait donc dans une situation de pertes récurrentes à l’issue de presque quatre 
années d’activité.
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Parmi les moyens mis à la disposition de la société, le plan renseigne un emprunt à plus d’un 
an de 37.600 € que l’appelante n’a en réalité jamais obtenu pour la société en constitution (cf. 
le jugement a quo, page 12, paragraphe 1er : « le tribunal apprendra - à l’audience - que S.T. 
savait, avant de constituer la société, que le prêt envisagé était refusé par sa banque »).

Le plan mentionne également des avances de l’associé pour 3.750 €, alors qu’il est constant 
que le capital social n’est libéré qu’à concurrence de 12.400 € et que l’appelante est sans res-
sources personnelles au jour de la constitution de la société (selon ses dires le capital social 
souscrit a été partiellement libéré grâce à des aides de sa famille en Russie).

Les charges en personnel sont importantes (ce que reflète le passif de la faillite) parce que 
l’appelante ne maîtrise pas suffisamment le français pour conclure elle-même des ventes.

« (L)a structure financière (était) à ce point déséquilibrée qu’elle devait fatalement conduire 
l’entreprise à la ruine, qu’elle qu’ait pu être la gestion de celle-ci »2.

Dans ces conditions, il n’y a dès lors rien d’étonnant à ce que la faillite de la société ait été 
prononcée presque deux ans jour pour jour après sa constitution.

Le capital social et les moyens mis à la disposition de la société existants au jour de sa consti-
tution étaient manifestement insuffisants pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée 
pendant une période de deux ans au moins.

L’appelante en convient puisqu’elle ne tente pas de démontrer le contraire et cherche unique-
ment par son appel à mettre en cause la responsabilité du notaire C.

Le curateur reproche aux premiers juges d’avoir limité la condamnation de l’appelante sur 
pied de l’article 229, 5°, du Code des sociétés « à une somme symbolique de 10.000 euros, se 
référant à la situation financière déclarée précaire dont elle ne justifie au demeurant pas » 
(ses conclusions, page 8, paragraphe 3).

Le juge apprécie souverainement le montant de la condamnation prononcée.

« Il n’est pas tenu de procéder à une analyse du dommage, et ne doit pas nécessairement 
ordonner une réparation intégrale de ce dommage. Il peut s’agir d’une ‘proportion’ du 
passif, dit la loi. En d’autres termes, en compensation de la simplification de l’analyse du 
lien causal et des conditions de la solidarité, le législateur a donné au juge un pouvoir par-
ticulier qui lui permet de ne pas dépasser les limites d’une sanction civile raisonnable »3.

L’appelante bénéficie de l’aide juridique de seconde ligne. Afin d’échapper à la précarité 
(aides sporadiques du CPAS), elle a tenté de lancer une activité indépendante qui s’est soldée 
par un échec cuisant. Celui-ci est imputable à un manque de connaissance manifeste des règles 
essentielles de comptabilité et de gestion et des moyens mis à la disposition de la société. 

2. MATRAY, D., « Observations sur la responsabilité dans la constitution et la gestion des sociétés » in Le droit des sociétés, 
Chron. Pal. Liège, t. VII, 23 décembre 1989, traduisant les propos de T. BREESCH, R.W., 1980-1981, col. 1674.

3. T.P.D.C., tome 4, no 1158 ; dans le même sens, WINDEY, J., « Incidence du concordat et de la faillite sur la responsabilité 
des administrateurs et des fondateurs », R.D.C., 2001, no 80, p. 320 et les références, no 76, p. 319 ; Liège (14e ch.), 10 sep-
tembre 2007, J.L.M.B., 2009/7, p. 295.
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La simple lecture du plan financier aurait dû la convaincre d’emblée du fait que sans modifica-
tion drastique dans sa structure financière, son activité était vouée à sa perte. A fortiori, s’il est 
tenu compte du fait que l’emprunt de 37.600 € mentionné n’avait pas été obtenu. La mauvaise 
foi de l’appelante n’est cependant pas avérée. Celle-ci tente autant que faire se peut d’honorer 
ses dettes auprès du curateur par des versements certes modestes mais réguliers.

Il ne peut toutefois être question de l’exonérer de fait de toute responsabilité et sa condamna-
tion au paiement d’une somme de 10.000 € en vertu de l’article 229, 5°, du Code des sociétés 
apparaît comme étant de nature à lui faire comprendre que nul ne peut se lancer dans une 
activité commerciale en toute impunité. Elle permet également au curateur de disposer d’une 
créance à son égard susceptible d’apurer dans une certaine mesure le passif social.

3. La responsabilité du notaire C. lors de la passation de l’acte constitutif de la société :

Il est constant que le plan financier déposé par l’appelante chez le notaire C., préalablement 
à la passation de l’acte constitutif de la SPRL Z., a été établi par un professionnel du chiffre, 
le comptable M.R.

Ce plan est complet et présente toutes les apparences de sérieux dans son élaboration. La qua-
lité des prestations fournies par le comptable n’est pas mise en cause.

Le fait que l’activité projeté par l’appelante génère des pertes systématiques durant les trois 
premiers exercices ne permet pas non plus de conclure au caractère fantaisiste dudit plan. On 
serait même tenté de penser le contraire.

Il n’existe pas d’interdiction formelle pour le fondateur de constituer une société dont le plan 
financier révèle une activité théoriquement déficitaire au cours des trois premiers exercices.

Dans cette hypothèse, il s’expose toutefois à voir sa responsabilité personnelle engagée en 
vertu de l’article 229, 5°, du Code des sociétés.

Conformément à l’article 215 du Code des sociétés, le notaire est tenu, préalablement à la 
constitution de la société, de se faire remettre par les fondateurs le plan financier dans lequel 
ils justifient le capital social de la société à constituer. Ce plan est conservé par le notaire.

Le notaire auquel est remis le plan financier n’intervient pas dans son élaboration et ne garan-
tit ni le réalisme ni la sincérité des prévisions qu’il contient4.

Est-ce dire que le notaire n’agirait que comme un simple dépositaire dudit plan et n’engage-
rait sa responsabilité que s’il omet de se faire remettre le plan par les fondateurs (article 215 
Code des sociétés) ou de le transmettre, à la demande du juge-commissaire ou du procureur 
du Roi, au tribunal ayant prononcé la faillite de la société dans les trois ans de sa constitution 
(article 229, 5°, Code des sociétés).

Non, car le notaire est tenu à un devoir général de mise en garde et de conseil vis-à-vis de ses 
clients.

4. DE VALKENEER, R., « Le notaire et son devoir de conseil », Rev. not., 2002, p. 374.
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En effet, selon l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi organique du notariat (loi de Ven-
tôse) « Le notaire informe toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations et 
des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et conseille les parties 
en toute impartialité ».

Lors de la constitution de la société, il doit d’abord attirer l’attention des fondateurs sur l’im-
portance du plan financier « et sur ses éventuelles insuffisances formelles manifestes (…) Il 
pourrait devoir, en cas d’insuffisance caractérisée, refuser son ministère. Le notaire n’a tou-
tefois pas à apprécier le bien-fondé du plan financier. »5.

Dès lors, certains considèrent à raison que « Devant un plan illusoire ou fumeux, qui ne laisse 
aucune place au doute… le notaire devra refuser d’instrumenter sauf éventuellement à se 
réserver une attestation signée par les fondateurs qu’il les a informés de son opinion défavo-
rable et des dangers auxquels ils s’exposent »6.

Il a été jugé dans ce sens que « le notaire ne peut limiter son intervention à recevoir ce docu-
ment, ni même à attirer en termes généraux l’attention des fondateurs sur la portée de l’ar-
ticle 123, 7°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ; encore lui appartient-il de 
dénoncer un pian financier qui, à premier examen, se révèle à ce point incomplet ou grossier 
qu’il n’en a en réalité que le nom »7.

Son devoir de mise en garde et de conseil ne se limite cependant pas à ces seules hypothèses.

Si cela devait être le cas, dès lors qu’en l’espèce la qualité intrinsèque du plan financier n’est 
pas mise en cause, la responsabilité du notaire C. ne pourrait être engagée.

Il a été également jugé à bon droit que « un notaire doit attirer l’attention des parties sur 
l’ensemble des risques que représente une opération pour l’une ou l’autre d’entre elles. Les 
parties ont le droit d’être éclairées par le notaire sur la portée véritable de leurs opérations 
juridiques, sur l’efficacité des actes qu’elles signent et sur les conséquences qui peuvent en 
découler, même si la convention a été négociée en dehors de lui. Cette obligation de mise en 
garde porte non seulement sur les risques juridiques, mais également sur les risques purement 
économiques. Le devoir de conseil du notaire lui impose d’avertir d’initiative ses clients des 
risques auxquels ils s’exposent (R. De Valkeneer, «  Responsabilité notariale  », Rev. Not., 
2000, pp. 25 et s. et réf. cit.).

Ce devoir est conçu pour suppléer à l’ignorance des parties et doit s’apprécier en fonction 
du degré d’instruction de celles-ci. En revanche, l’intervention d’autres spécialistes, lors de 
la rédaction du projet ne dispense pas le notaire de toute obligation de conseil, notamment 
lorsque le projet contient un danger apparent. »8.

Cette jurisprudence est parfaitement transposable en l’espèce.

5. GOVERS, P., « Les obligations d’information, de renseignement, de mise en garde et de conseil des notaires », in Les obli-
gations d’information, de renseignement, de mise en garde et de conseil, C.U.P., no 03/2006, vol. 86, p. 124, Larcier, 2006.

6. MICHEL, H., « Plan financier et responsabilité notariale », J.T., 1982, p. 71.
7. Trib. Comm. Charleroi, 30 mars 1999, J.L.M.B., 99/564.
8. Bruxelles, 6 septembre 2002, R.G.A.R., 2003, p. 13776.
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Le notaire C. n’est pas le rédacteur du plan financier. Celui-ci a été élaboré par un tiers, le 
comptable Michel R. Comme nous l’avons déjà relevé, ce plan est complet et présente toutes 
les apparences de sérieux dans son élaboration. La qualité des prestations fournies par le 
comptable n’est pas mise en cause.

Toujours est-il qu’il résulte de ce plan que l’activité projetée par l’appelante serait gravement 
déficitaire au terme de trois exercices comptables couvrant une période de presque quatre 
années civiles et que sur de telles bases rien ne permet de présager d’une amélioration de la 
situation de la société au-delà de ce terme.

La simple lecture de ce plan doit convaincre toute personne normalement prudente et diligen-
te, et donc a fortiori un notaire, que l’appelante court droit à la catastrophe si elle s’en tient à 
ce que celui-ci prévoit.

Le notaire C. a reçu l’appelante en son étude en vue de la passation de l’acte constitutif de la 
SPRL Z.

Il a donc pu constater que celle-ci ne maitrisait pas la langue française (il est rappelé qu’elle 
avait fui la Tchétchénie quelques années plus tôt et que le plan prévoit l’engagement des ven-
deuses car elle est incapable d’assurer elle-même les ventes) et qu’elle n’était pas au fait des 
règles en matière de comptabilité et de gestion et du droit des sociétés.

Dans sa lettre du 5 août 2013 adressée au curateur, le notaire C. expose qu’en ce qui concerne 
ses obligations en l’espèce : « le rôle du Notaire à ce sujet est de s’assurer que le plan finan-
cier lui soit remis par le fondateur dûment signé ? En aucun cas le Notaire ne doit collaborer 
à la rédaction de ce plan ».

Il soutient qu’il a « ensuite correctement informé le fondateur de l’importance du plan finan-
cier et des conséquences qui en découlent pour lui en cas de faillite prématurée de la société ».

Le notaire C. a la charge de la preuve de cette allégation (article 870 Code judiciaire).

L’insertion à l’article 4 de l’acte constitutif de la SPRL Z., sous le titre « Plan financier », 
d’une clause de style selon laquelle « La comparante reconnaît que le notaire soussigné a 
attiré son attention sur la portée de l’article 229 du Code des sociétés concernant la respon-
sabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement 
insuffisant. » n’est pas suffisante pour rapporter cette preuve.

Dès lors, il doit être conclu qu’il n’a pas, d’initiative, attiré l’attention de l’appelante sur les 
risques qu’elle prenait personnellement en constituant une société dont les perspectives de 
viabilité à court terme étaient d’emblée fortement compromises au vu du plan financier que 
celle-ci venait de lui remettre. L’appelante a pu croire que la constitution d’une société la met-
trait à l’abri des créanciers de celle-ci. Elle n’a pas été éclairée par le notaire sur l’efficacité 
toute relative de la constitution d’une société dans de telles conditions, notamment quant à la 
protection de son patrimoine personnel. Le notaire C. ne l’a pas mise en garde sur les risques 
juridiques et économiques qu’elle encourrait compte tenu du caractère manifestement défici-
taire de l’activité projetée.

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 09-06-2022

M&D Seminars 263



LES RESPONSABILITÉS DES FONDATEURS, ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS DES SA, SPRL ET SCRL

70 – Livre 12 Wolters Kluwer

En outre, au vu du plan financier qui lui avait été soumis avant la constitution de la société et 
des risques personnels encourus par l’appelante dans de telles conditions, le notaire C. aurait 
pu lui conseiller de renoncer à son projet.

L’appelante aurait pu se lancer dans son activité de vente de vêtements en personne physique, 
ce qui en cas de faillite personnelle, aurait pu la préserver des poursuites de ses créanciers, 
pour autant qu’elle soit déclarée excusable.

Il a été ainsi jugé que « Maître D., en sa qualité d’homme de loi, spécialisé en droit des so-
ciétés – comme doit l’être tout notaire normalement compétent –, s’il s’était un tant soit peu 
intéressé à la situation de Dame DA., aurait pu conseiller aux parties de faire choix d’une 
formule juridique plus adéquate, permettant au Sieur C. de constituer la société avec le même 
capital social et de mettre la Dame DA. à l’abri d’une action en responsabilité. »9.

Le notaire C. a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil vis-à-vis de l’appelante. Il 
engage sa responsabilité contractuelle à son égard et lui doit sa garantie.

L’appelante circonscrit sa demande à toute condamnation dont elle ferait l’objet du fait de 
l’insuffisance du capital social au jour de la constitution de la société.

La garantie du notaire C. est limitée au dommage subi par l’appelante en lien causal avec la 
faute qu’il a commise.

Il s’agit donc d’établir dans quelle mesure le dommage subi par l’appelante ne se serait pas 
produit sans la faute du notaire C.

Si le notaire C. avait attiré l’attention de l’appelante sur les risques qu’elle encourrait selon 
l’article 229, 5°, du Code des sociétés, compte tenu du caractère manifestement déficitaire de 
l’activité projetée, celle-ci aurait-elle renoncé à son projet de constituer la SPRL Z., évitant 
ainsi de voir sa responsabilité mise en cause par le curateur sur pied de la disposition précitée 
qui se solde par sa condamnation au paiement d’une somme de 10.000 € ?

Il est rappelé que « le juge peut accorder une réparation pour la perte d’une chance d’obtenir 
un avantage ou d’éviter un préjudice si la perte de cette chance est imputable à une faute »10 
et que la perte de cette chance doit être « réelle »11.

Le dommage de l’appelante serait dans la perte d’une chance d’éviter de devoir payer ces 
10.000 €, sa responsabilité ne pouvant être mise en cause sur pied de l’article 229, 5°, du Code 
des sociétés si elle n’avait pas constitué la société.

Les circonstances de la cause tendent à démontrer que l’intention de l’appelante était de se 
lancer dans cette activité en société « coûte que coûte ».

Ainsi, elle avait tu au comptable M.R. tout comme au notaire C. le fait qu’elle n’avait pas pu 
obtenir le prêt de 37.600 € destiné à financer son activité en société.

9. Mons, 25 octobre 2001, R.D.C., 2002, p. 711.
10. Cass., 5 juin 2008, Pas., 2008, p. 1425.
11. Cass., 15 mars 2010, Pas., 2010, p. 829.
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LES RESPONSABILITÉS DES FONDATEURS, ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS DES SA, SPRL ET SCRL

Wolters Kluwer – JDSC – 22e éd. – 2020 Livre 12 – 71

Il convient également de relever que si l’appelante avait exercé son activité en personne phy-
sique sur la base des mêmes données que celles contenues dans le plan financier, elle aurait 
couru à la faillite et aurait donc dû faire face aux revendications d’un curateur, certes sur 
d’autres fondements juridiques.

Rien ne permet d’affirmer que l’appelante aurait pu bénéficier de l’excusabilité alors prévue 
par l’article 80 de la loi du 8 août 1997 qui suppose un failli malheureux et de bonne foi.

Dans ces conditions, l’appelante ne démontre pas que sans la faute du notaire C., elle aurait 
réellement perdu une chance d’éviter de devoir payer une somme de 10.000 €, soit dans le 
cadre de la faillite de la SPRL Z., soit en raison de sa faillite personnelle.

La demande en garantie de l’appelante est dès lors non fondée.

Le curateur réclame la condamnation du notaire C., solidairement avec l’appelante, au paie-
ment de l’intégralité du passif social produit à la faillite de la SPRL Z.

Celui-ci reste cependant en défaut d’établir l’existence du lien causal entre la faute à présent 
avérée du notaire C. et le « dommage subi par les créanciers » (ses conclusions, page 15).

En effet, il n’est nullement démontré que sans cette faute, le dommage dont il demande l’in-
demnisation ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit.

L’appelante aurait pu se lancer dans son activité projetée en personne physique et contracter 
des dettes similaires vis-à-vis de ceux-ci.

Sa demande est dès lors non fondée.

OBSERVATIONS

La responsabilité du fondateur pour capital manifestement insuffisant, les contours du 
rôle du notaire et le large pouvoir d’appréciation du tribunal

Dans ce dossier, le curateur réclamait tout d’abord à l’unique fondatrice et associée d’une 
SPRL déclarée en faillite la libération du capital non encore libéré et le remboursement de ses 
prélèvements injustifiés sur le compte de la société, ce qu’il a aisément obtenu et n’a plus fait 
l’objet de discussion en appel.
Par contre, sa demande complémentaire de condamnation de la fondatrice à assumer tout le 
passif de la faillite sur pied de l’article 229,5° de l’ancien Code des sociétés avait été réduite 
par les premiers juges à 10.000 €, tandis que la demande de garantie formulée par la fondatrice 
à l’encontre de son notaire, auteur de l’acte constitutif, avait été rejetée.
Tant la fondatrice que le curateur ont formé appel, l’une, à titre principal, dans l’unique but 
d’obtenir la garantie de son notaire et l’autre, incidemment, dans le but d’obtenir une contri-
bution plus substantielle au passif de la faillite, avec une condamnation solidaire du notaire 
aux côtés de la fondatrice.
Envisageons ces deux responsabilités ci-après.
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Gent (7e k.) 13 januari 2020

Gent (7e k.) 13 januari 2020 RW 2020-21, afl. 40, 1578 en http://www.rw.be/ (29 mei 2021), noot VAN DEN BERGH,
B.
Samenvatting 1
Indien bij het faillissement van een vennootschap de schulden de baten overtreffen, kunnen krachtens art. 530, 1°
W.Venn. bestuurders, gewezen bestuurders en alle andere personen die t.a.v. de zaak of de vennootschap werkelijke
bestuursbevoegdheden hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het
geheel of een deel van de schulden van de vennootschap ten belope van het tekort, als vaststaat dat een door hen
begane kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. Deze vordering kan door de faillissementscurator
worden ingesteld als aan de volgende voorwaarden is voldaan: er moet een faillissement zijn, de schulden moeten de
baten overtreffen, er moet een kennelijk grove fout begaan zijn door (gewezen) bestuurders en personen met
werkelijke bestuursbevoegdheid, en de kennelijk grove fout moet hebben bijgedragen tot het faillissement. Er kan
slechts een beroep worden gedaan op deze bijzondere aansprakelijkheid bij faillissement zodra het faillissement is
uitgesproken, maar ten laatste tot het faillissement is afgesloten. In principe moet vaststaan dat het netto-actief van
het faillissement deficitair is.

Een kennelijk grove fout in de zin van art. 530, 1° W.Venn. is een fout die een normaal voorzichtig en redelijk
bestuurder niet zou hebben begaan en waarvan de bestuurder wist of behoorde te weten dat ze schade zou
veroorzaken. Daarbij wordt niet vereist dat de fout aanwijsbare schade heeft veroorzaakt, maar enkel dat zij heeft
bijgedragen tot het faillissement.

Bij een pluraliteit van fouten is niet vereist dat elke fout op zichzelf beschouwd, zwaarwegend is maar is het ook
mogelijk dat verschillende kleinere fouten wel aan dit vereiste voldoen.

Art. 633 W.Venn. bepaalt dat wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief van de vennootschap gedaald
is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, de algemene vergadering moet worden bijeengeroepen
binnen een termijn van twee maanden om volgens de regels van de statutenwijziging te beraadslagen en te beslissen
over de eventuele ontbinding van de vennootschap. Dezelfde procedure moet worden toegepast wanneer het netto-
actief is gedaald tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen. Het niet-volgen van deze
procedures heeft tot gevolg dat de door derden geleden schade vermoed wordt voort te vloeien uit het ontbreken van
de bijeenroeping. Het tijdstip waarop de toestand had moeten worden vastgesteld, is ten laatste dat van het
neerleggen van de jaarrekening.

Door art. 633 W.Venn. wordt een weerlegbaar vermoeden in het leven geroepen dat de geleden schade voortvloeit uit
het ontbreken van de bijeenroeping van de algemene vergadering. Het is dan ook aan de bestuurders om te bewijzen
dat de toename van het passief niet te wijten is aan het niet-bijeenroepen van de algemene vergadering, maar aan
andere externe oorzaken. Hiertoe moeten zij bewijzen dat het ontstaan en/of het toenemen van het passief of het
verminderen van het actief zich ook zou hebben voorgedaan mocht de alarmbelprocedure wel zijn nageleefd.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 530, Wetboek van vennootschappen
Art. 633, Wetboek van vennootschappen

Trefwoorden:
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV) Alarmbelprocedure NV

Samenvatting 2
In geval van faillissement verkrijgen enkel de partijen die ten onrechte werden gedagvaard en ten laste van wie alle
vorderingen als ongegrond werden afgewezen, een rechtsplegingsvergoeding ten laste van de curatoren. In dit geval
past het hof van beroep het minimumtarief toe.
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Trefwoorden:
Rechtsplegingsvergoeding - verhaalbaarheid kosten en ereloon advocaat Curator (faillissement)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2020-21, afl. 40, 1578 en http://www.rw.be/ (29 mei 2021)
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Kort Ged. Kh. Antwerpen (afd. Antwerpen) 7 januari 2020

Kort Ged. Kh. Antwerpen (afd. Antwerpen) 7 januari 2020 TRVRPS 2020, afl. 1, 97 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL
(22 februari 2020)
Samenvatting 1
Wanneer de partijen zelf een conclusiekalender overeenkomen en de overeengekomen conclusietermijnen op vraag van beide
partijen door de rechtbank op de inleidingszitting op het zittingsblad werden geacteerd, zijn de aldus vastgelegde termijnen
bindend. De conclusie en stukken die na het verstrijken van een conclusietermijn zijn ingediend, worden uit de debatten geweerd
op grond van artikel 740 en 747 Gerechtelijk Wetboek.

Trefwoorden:
Ambtshalve wering van de stukken (burgerlijke rechtspleging) Conclusietermijn (burgerlijke rechtspleging)

Samenvatting 2
Om een dringende en voorlopige tussenkomst van de kortgedingrechter te verantwoorden, is niet voldoende dat de eiser aantoont
dat de vordering dringend is. Hij moet ook aantonen dat er voldoende schijn van recht is, hetgeen betekent dat de aanspraken
ogenschijnlijk gegrond zijn om een voorlopig ingrijpen in kort geding te verantwoorden alvorens de rechter ten gronde uitspraak
doet.

Naarmate de voorlopige tussenkomst die van de kortgedingrechter wordt gevraagd ingrijpender is, moet de schijn van recht
sterker zijn.

Bovendien moet de rechter in kort geding een afweging van belangen maken. Hij moet het nadeel voor eiser als de maatregel niet
toegekend wordt, afwegen tegen het nadeel voor verweerder als de maatregel wel toegekend wordt.

Trefwoorden:
Uitspraak bij voorraad, grond van de zaak (kort geding)

Samenvatting 3
Het vraagrecht van de aandeelhouders strekt ertoe om aan hen alle informatie te verschaffen opdat zij met kennis van zaken
kunnen deelnemen aan de beraadslaging en stemming over het jaarverslag en de agendapunten van de algemene vergadering. Het
controleren door de aandeelhouders van het beleid dat het bestuur gevoerd heeft, binnen de grenzen van artikel 540 Wetboek van
Vennootschappen, is één van de fundamentele bestaansredenen van de algemene vergadering.

Uit de vaststelling dat de eisers het kennelijk fundamenteel oneens zijn met de op hun vragen gegeven antwoorden, volgt prima
facie niet dat die antwoorden fout waren en dat hun vraagrecht zou zijn geschonden.

De minderheidsaandeelhouders hebben het volste recht te protesteren door de vergadering te verlaten, maar dit protest doet geen
afbreuk aan de prima facie vaststelling dat hun vragen inhoudelijk beantwoord zijn. Zij kunnen geen argument putten uit het feit
dat zij de vergadering verlaten hebben.

Ook de wijze waarop de algemene vergadering praktisch was georganiseerd, kan ertoe leiden dat een werkelijk debat onderdrukt
wordt. Gelet op de omstandigheden in casu kunnen eisers niet voorhouden dat een werkelijk debat onmogelijk werd gemaakt, laat
staan dat het een "schijnvergadering" zou zijn geweest.

Trefwoorden:
Verloop algemene vergadering NV Vennootschapsrecht, ondernemingen (kort geding)

Samenvatting 4
De discussie en besluitvorming van de algemene vergadering kunnen in een andere taal dan de streektaal verlopen, zolang de
notulen de taalwetgeving eerbiedigen. Wel moet die andere taal een werkelijke discussie en besluitvorming toelaten. Het is
ondenkbaar dat de algemene vergadering zou beraadslagen in een taal die de aandeelhouders niet begrijpen waardoor zij niet
zouden kunnen deelnemen aan het debat.


rn300121094 1/2


© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 7/05/2021

M&D Seminars 273

https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b31651&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b31655&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b3263&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b12919&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b3297&view=resultview


Het was op het eerste gezicht foutief van de vennootschap om niet te verzekeren dat voldoende tolken hun diensten tot laat
zouden kunnen verlenen.

Trefwoorden:
Verloop algemene vergadering NV Vennootschapsrecht, ondernemingen (kort geding) Vlaams Taaldecreet

Samenvatting 5
De bevoegdheid van het bestuursorgaan is een functionele bevoegdheid, om het vennootschapsbeleid te bepalen en het
vennootschapsbelang te vrijwaren.

De toetsingsbevoegdheid van de rechter daarover is beperkt en de rechter moet zich bijgevolg terughoudend opstellen.

Het loutere feit dat de minderheidsaandeelhouders het oneens zijn met de meerderheidsaandeelhouders of met de raad van bestuur
over het beleid, toont niet aan dat de raad van bestuur misbruik zou hebben gepleegd door te weigeren om de algemene
vergadering tijdens de zitting te verdagen. (Art. 64, 3° W.Venn.).

Trefwoorden:
Nietigheid van besluiten van de algemene vergadering (vennootschap) Bevoegdheden raad van bestuur NV
Verloop algemene vergadering NV
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Ondrb. Gent (afd. Dendermonde) (2e k.) 6 januari 2020

Ondrb. Gent (afd. Dendermonde) (2e k.) 6 januari 2020 RW 2020-21, afl. 29, 1153 en http://www.rw.be/ (13 maart 2021); TGR-
TWVR 2020, afl. 3, 103, noot DHIEDT, E.
Samenvatting 1
Bij de aangifte van een faillissement is de aangever geen partij. Zowel in het geval het faillissement wordt uitgesproken als in het
geval de aangifte van faillissement wordt afgewezen, kan de aangever derdenverzet aantekenen.

Het openen van een insolventieprocedure t.a.v. een onderneming waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, houdt niet
noodzakelijk de opening van eenzelfde insolventieprocedure t.a.v. de onbeperkt aansprakelijke vennoten in (art. XX.14, tweede
lid WER). De toestand van insolventie van de vennootschap zelf en van de vennoot die onbeperkt aansprakelijk is, kan dan ook
aanleiding geven tot verschillende insolventieprocedures (bv. faillissement voor de vennootschap en gerechtelijke reorganisatie
door minnelijk akkoord voor de onbeperkt aansprakelijke vennoot). In geval van aangifte van een faillissement van een
onderneming waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, dient de onderneming haar vennoten wel in de zaak te
betrekken.

Trefwoorden:
Aangifte faillissement Derdenverzet Insolventie van ondernemingen, procedure, algemeen

Samenvatting 2
Het recht van afkoop van een levensverzekering is een persoonlijk recht, dat enkel toekomt aan de verzekeringnemer. Wordt de
verzekeringnemer failliet verklaard, dan dient de afkoopwaarde aan de curator te worden betaald.

Trefwoorden:
Afkoop (levensverzekering) Curator (faillissement) Faillissement verzekeringnemer (landverzekering)

Samenvatting 3
De aangifte van faillissement overeenkomstig artikel XX.102 WER is geen verzoek of vordering van de schuldenaar, doch de
uitvoering van een bij wet opgelegde verplichting. De schuldenaar verzoekt of vraagt niet om failliet te worden verklaard doch
legt de beoordeling van zijn toestand aan de rechtbank voor. De aangifte van staking van betaling moet niet voldoen aan de
voorwaarden van artikel 1026 Ger. W.

De verdeeldheid in rechtspraak en rechtsleer en het stilzwijgen van de wetgever inzake het aanwenden van een rechtsmiddel
tegen een vonnis inzake faillissement op aangifte, brengen het recht op toegang tot de rechter in het gedrang.

Om die redenen is de rechtbank van oordeel dat het derdenverzet ontvankelijk verklaard moet worden.

De curator is niet de raadsman van de gefailleerde vennootschap, noch van haar werkend vennoot en de belangen tussen de
curator, gefailleerde en werkend vennoot kunnen tegengesteld zijn. De curator kan geen fout worden verweten, daar waar hij de
schuldenaar gewezen heeft op zijn onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden van de gewone commanditaire
vennootschap noch maakte de curator een fout door de werkend vennoot te zeggen dat als hij de boeken niet neerlegde hij door de
curator zou worden gedagvaard in faillissement.

Trefwoorden:
Aangifte faillissement Eenzijdig verzoekschrift (gerechtelijk recht) Derdenverzet
Vonnis van faillietverklaring, algemeen Curator (faillissement) EVRM, recht van toegang tot een rechtbank
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Civ. Bruxelles (Fr.) (73e ch.) n° 18/4160/A, 3 décembre 2019

Civ. Bruxelles (Fr.) (73e ch.) n° 18/4160/A, 3 décembre 2019 DAOR 2021, liv. 139, 32
Sommaire
Le fait que les parties aient modalisé dans une certaine mesure la garantie due dans le cadre de la cession des
actions, n'empêche nullement un éventuel manque de loyauté lors des négociations préalables pouvant engager une
responsabilité extracontractuelle, dès que les conditions de celle-ci sont remplies.

En leur qualité de demandeurs titulaires de la charge de la preuve, les cessionnaires restent en défaut de démontrer
un quelconque manquement des cédants dans leur devoir de loyauté et d'information au stade de la négociation de la
convention de cession de parts sociales, de même qu'un quelconque dommage dans leur chef.

Mots-clés:
Responsabilité civile pré-contractuelle Charge de la preuve, généralités Actions de la SRL

Ce document est disponible sur Jurisquare: DAOR 2021, liv. 139, 32

Texte intégral

Texte intégral, Revue internationale du droit des affaires – Le droit des affaires

Ce document est disponible sur Jurisquare: DAOR 2021, liv. 139, 32
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Liège n° 2018/RG/326, 13 février 2019

Liège n° 2018/RG/326, 13 février 2019 DAOR 2021, liv. 140, 98, note -
Sommaire
Le demandeur en retrait doit justifier de l'existence de justes motifs imputables au défendeur ou, à tout le moins, que
le défendeur est à l'origine de l'aggravation irrémédiable du conflit entre les associés.

Les justes motifs ne doivent pas nécessairement être constitutifs d'une faute et doivent s'apprécier principalement au
regard de l'intérêt du demandeur. Les justes motifs sont de trois ordres : [1] comportement fautif d'un associé de
nature à léser les intérêts du demandeur ; [2] abus systématique du droit de vote par un associé qui préjudicie les
droits du demandeur ; [3] mésintelligence grave entre associés rendant toute collaboration entre associés impossible.

En vertu du caractère subsidiaire de l'action en retrait, il revient au juge de vérifier dans quelle mesure il n'existe pas
d'autres remèdes moins radicaux qui permettraient de protéger efficacement les intérêts du demandeur (test de
proportionnalité).

En principe, le juge doit fixer la valeur des actions au jour du transfert de leur propriété. Toutefois, celui-ci peut fixer
une autre date lorsqu'il ressort des circonstances de la cause qui ont justifié la demande en retrait que celles-ci ont pu
avoir une incidence sur la valeur des titres.

Mots-clés:
Juste motif (retrait de la SA), généralités

Ce document est disponible sur Jurisquare: DAOR 2021, liv. 140, 98

Texte intégral

Texte intégral, Revue internationale du droit des affaires – Le droit des affaires

Ce document est disponible sur Jurisquare: DAOR 2021, liv. 140, 98
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Gent (6e k.) 15 oktober 2018

Gent (6e k.) 15 oktober 2018 RW 2020-21, afl. 42, 1668 en http://www.rw.be/ (14 juni 2021), noot RENIERS, K.
Samenvatting 1
De ten laste gelegde feiten moeten worden omschreven volgens de strafwet die gold op het ogenblik dat de
misdrijven werden gepleegd. De strafrechter die vaststelt dat sedert het tijdstip van de feiten en de beoordeling ervan
de strafwet gewijzigd werd, moet nagaan of de feitelijke gedragingen op het tijdstip van de beoordeling nog steeds
strafbaar zijn gesteld, wat in casu het geval is.

Trefwoorden:
Nulla poena sine lege

Samenvatting 2
Er is slechts sprake van een overtreding van art. 207 (oud) of 127 (nieuw) W.Venn. (valsheid in de jaarrekening van
een vennootschap en gebruik maken van die valse akte) voor zover er sprake is van een bedrieglijk opzet of oogmerk
om te schaden bij het streven naar een voordeel of winst, dat niet had kunnen worden behaald indien in de
boekhouding geen onjuistheden voorkwamen. Niettemin kan een commissaris-revisor in bepaalde omstandigheden
beschouwd worden als een strafbare deelnemer aan de valsheid in de jaarrekening die door anderen werd opgesteld,
bv. door de intentie om zich bij het strafbare opzet van de opstellers van het jaarverslag aan te sluiten door het niet-
naleven van zijn verplichting om de bestuurders te wijzen op de anomalieën van hun verslag, gecombineerd met de
bevestiging dat hij geen kennis heeft gekregen van verrichtingen gedaan of beslissingen genomen met overtreding
van de statuten of van de bepalingen van het W.Venn. of door het achterwege laten van voorbehouden of bezwaren.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 207, Wetboek van vennootschappen

Trefwoorden:
Strafbepalingen (jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening vennootschap)
Strafbepalingen (controle jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening vennootschap)
Strafrechtelijke deelneming, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2020-21, afl. 42, 1668 en http://www.rw.be/ (14 juni 2021)
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2. De notariële akte vormt een uitvoerbare titel wanneer 
ze, in haar authentieke vorm, alle gegevens bekrachtigt die 
nodig zijn om het bestaan, de opeisbaarheid en het bedrag 
van de schuldvordering te bepalen.
De uitvoerbare kracht van de notariële akte die een kredie-
topening tot voorwerp heeft, komt niet in het gedrang wan-
neer voor de bepaling van het verschuldigde bedrag bij de 
vervaldag of voor het uitstel van deze vervaldag wegens een 
verlenging van het krediet moet worden gesteund op exter-
ne gegevens. Evenmin is vereist dat de akte een uitdrukke-
lijke terugbetalingsverplichting bevat wanneer het bestaan 
van deze verbintenis en de omvang ervan impliciet uit de 
akte volgt.

3. Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat:
– bij notariële akte van 19  januari 2010 door de bank, de 
verweerster, een kredietopening werd toegestaan voor een 
bedrag van 4.000.000 euro;
– dit bedrag als een “roll-overkrediet” ter beschikking werd 
gesteld van de eiseres;
– de modaliteiten van het krediet vervat zijn in de algemene 
kredietvoorwaarden die werden “gehecht aan de akte om er 
integrerend deel van uit te maken “;
– krachtens deze voorwaarden de vervaldag bepaald is op 
30 september 2011 behoudens verlenging door de partijen;
– het krediet een aantal keren werd verlengd;
– een nieuwe vervaldag werd bepaald op 31 maart 2014;
– in de akte is bepaald dat het verschuldigde saldo opeis-
baar wordt vanaf de be-eindiging van de kredietopening ver-
hoogd met de interest van 6 pct.;

– de kredietopening werd opgezegd op 2 april 2014 wegens 
wanbetaling;
– de eiseres geen bedragen heeft terugbetaald;
– de bank beslag heeft gelegd voor een bedrag van 
4.159.786,01 euro.

4. De appelrechters die op grond van deze vaststellingen 
oordelen dat de verweerster ter zake van de kredietopening 
beschikt over een uitvoerbare titel, verantwoorden hun be-
slissing naar recht en verwerpen en beantwoorden het be-
doelde verweer.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiseres op 692,86 euro.
(…)
 

 

Noot
Zie artikel van D. BLOMMAERT, “Draagwijdte van de 
uitvoerbare kracht van een notariële kredietopening”, 
zelfde nummer. 

 

 

VII. Concurrence et pratiques du marché – VII. Mededinging en 
marktpraktijken 

 

Hof van beroep Gent (7e k.) 5 februari 
2018

AR: 2016/AR/405

Zetel:  M. Oosterlinck
Pleiters:  Mrs. A. D’halluin, E. D’halluin, M. Boudry, F. Vanhoonacker
Inzake van: D.V., A.I./100 % LIGHT bvba, C.H.

Niet-concurrentieovereenkomst – Nietigheid

Decreet d’Allarde – Openbare orde – Ongeoorloofde be-
perking van de vrijheid van handel en nijverheid

Door toepassing van het Decreet d’Allarde, is er sprake van een 
ongeoorloofde beperking als het niet-concurrentiebeding een 
rechtmatig belang van de contractspartij aantast. De strekking 
van een niet-concurrentiebeding kan alvast niet zijn om de on-
dernemingsvrijheid van de schuldenaar aan te tasten door hem 
te beletten om te voorzien in zijn behoorlijk levensonderhoud. 
Een beding dat een onredelijke beperking van de concurren-
tie naar voorwerp, territorium of duur oplegde, was bijgevolg 

nietig. Met betrekking tot de duur wordt een niet-concurrentie-
beding als ongeoorloofd beschouwd als de duur langer is dan 
de tijd die de overnemer van een vennootschap nodig heeft om 
zijn cliënteel te vormen of aan zich te binden.
 

Clause de non-concurrence – Nullité

Décret d’Allarde – Ordre public – Restriction illicite de la 
liberté de commerce et d’industrie

En vertu du décret d’Allarde, si une clause de non-concurrence 
affecte un intérêt légitime du cocontractant, elle constitue une 
restriction illicite. La portée d’une clause de non-concurrence ne 
peut être de porter atteinte à la liberté d’entreprise du débiteur 
en l’empêchant de subvenir à ses besoins. Une clause imposant 
une restriction déraisonnable de la concurrence au niveau de 
l’objet, du territoire ou de la durée était donc nulle. En termes 
de durée, une obligation de non-concurrence est considérée 
comme illégale si sa durée dépasse celle nécessaire à l’acqué-
reur d’une société pour constituer ou fidéliser sa clientèle.
 

(…)
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Rechtspraak

1. De rechtspleging in hoger beroep

1. Het hoger beroep bij verzoekschrift van 29 februari 2016 
werd ingesteld tegen het vonnis van 18 december 2015 van 
de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Kortrijk, zesde kamer met AR-nummer 14/1314/A.

2. Het hof heeft artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken in acht genomen.

3. De procedure verliep op tegenspraak. Partijen werden ge-
hoord op de openbare zitting van 22 januari 2018. Het hof 
nam kennis van de overtuigings- en procedurestukken.

2. De feiten en de voorafgaande rechtspleging

4. Op 6  oktober 2004 richtte C.H. samen met een derde 
100  % Light op met als doel “alle werkzaamheden in de 
verlichting”. Het maatschappelijk kapitaal van 20.000 euro 
werd vertegenwoordigd door 200 aandelen. C.H. werd aan-
gewezen als zaakvoerder (stuk 10a geïntimeerden).
In 2013 was het aandeelhouderschap als volgt:
– D.V.: 66 aandelen,
– A.I.: 66 aandelen, en
– C.H.: 68 aandelen.

5. Op verzoek van D.V. en A.I. werd een bijzondere algeme-
ne vergadering gehouden van 100 % Light op 7 juni 2013. 
Er werden vragen gesteld over het financieel beleid en de 
nodige borgstellingen en werd een discussie gevoerd over 
het zaakvoerderschap (stuk 4 appellanten en stukken 24-25 
geïntimeerden).

6. Op 18  juli 2013 liet C.H. overgaan tot dagvaarding van 
D.V. en A.I. voor de voorzitter van de rechtbank van koop-
handel van Kortrijk, zetelend zoals in kort geding, in ge-
dwongen overdracht van de aandelen door D.V. en A.I. (stuk 
12 geïntimeerden).

7. Eind juli 2013 voerden partijen (en hun raadslieden) 
onderhandelingen over de verkoop van aandelen in 100 % 
Light (stukken 5-7 appellanten).

8. Op 26 september 2013 sloten D.V. en A.I. (als verkopers) 
en C.H. (als koper) dan de “overeenkomst tot overname van 
aandelen” in 100 % Light tegen de vaste en onveranderlijke 
prijs van 200.000 euro.
Artikel  1.3 van de overnameovereenkomst voorzag dat er 
diezelfde dag een niet-concurrentieovereenkomst gesloten 
werd tussen D.V. en A.I. en 100 % light, waarvoor C.H. zich, 
voor zover als nodig, sterk maakte.
Artikel 2.3 van de overnameovereenkomst voorzag dat van 
zodra de opschortende voorwaarde (van de financiering van 
de koopprijs) zich voltrok de koper hiervan de verkopers 
zou informeren en hen oproepen tot stellen van de hande-
lingen van uitvoering binnen één week (“datum van uitvoe-
ring”).
D.V. zou werken tot en met 30 september 2013 voor 100 % 
Light en A.I. zou zich gedurende een maximum termijn 
van tot 18 oktober 2013 tegen gebruikelijk geldende netto 
maandvergoeding half time ter beschikking stellen van 
100 % Light in een zelfstandige hoedanigheid (stuk 1 appel-
lanten en stuk 1 geïntimeerden).

9. De niet-concurrentieovereenkomst van 26  september 
2013 werd gesloten tussen D.V. en A.I. enerzijds en 100 % 
Light en C.H. (zich hoofdelijk verbindend voor 100 % Light) 
anderzijds.
Artikel 1 over het concurrentieverbod bepaalt:
“De Verkopers verbinden zich ertoe, rechtstreeks of onrecht-
streeks, hetzij in eigen naam of in naam van een bestaande 
of op te richten vennootschap, gedurende vijf jaar na onder-
tekening van deze overeenkomst zich binnen de volledige 
Europese Unie te onthouden van:
–...
–  Verlichtingsarmaturen te produceren of te commerciali-
seren die (i) geïnspireerd of afgeleid zijn van, en (ii) ernsti-
ge vormelijke gelijkenis vertoont met, een ontwerp van het 
huidige gamma van de Vennootschap en in het bijzonder 
van de catalogus 2013, plus het nieuwe product “De Joris” 
(Bijlage 2.1)
–...”
Ter compensatie van het niet-concurrentiebeding zou 
100 % Light aan elk van de verkopers een brutobedrag van 
50.000 euro uitbetalen, middels 36 maandelijkse betalingen 
van 1.388,88 euro per domiciliëring.
Artikel 3 over de schadevergoeding bepaalt:
“Niet eerbiediging van het niet-concurrentiebeding, en in 
het bijzonder iedere Inbreuk op artikel  1, zal aanleiding 
geven tot de toekenning door de Verkopers aan de Vennoot-
schap van een forfaitaire schadevergoeding van 30.000,00 € 
per inbreuk, doch zonder dat dit afbreuk doet aan het recht 
voor de Vennootschap om in subsidiaire orde vergoeding te 
vragen voor een eventuele bewezen omvangrijkere schade of 
om met alle middelen van recht de stopzetting te vorderen 
van de oneerlijke praktijken.
...
Van zodra de Verkopers hun verbintenissen overeenkomstig 
artikel 1 niet nakomen, zullen de compensatievergoedingen, 
conform artikel 2 van de deze [sic] overeenkomst, onmiddel-
lijk en zonder enige verwittiging beëindigd en desgevallend 
terug gevorderd worden.”
Artikel 5 over de nietigheid van een clausule bepaalt tot slot:
“In het geval dat enige bepaling of enig deel van een be-
paling voor ongeldig zal worden gehouden, on wettelijk of 
onafdwingbaar, zal de rest van deze overeenkomst geldig en 
afdwingbaar blijven. In dat geval zullen partijen overeenko-
men om deze aanvankelijke ongeldige, onwettelijke of onaf-
dwingbare bepaling of deel van een bepaling te vervangen 
door een bepaling die zoveel als mogelijk overeenstemt met 
de aanvankelijke wil van de partijen.”  (stuk 3 appellanten 
en stuk 2 geïntimeerden).

10. Bij notariële akte van 16 oktober 2013 richtten D.V. en 
A.I. de b.v.b.a. da-Lux op met als doel “alle werkzaamheden 
in de verlichting” (stuk 10b geïntimeerden).

11. Gezien de realisatie van de opschortende voorwaarde in 
artikel 2 van de overnameovereenkomst sloten D.V. en A.I. 
en C.H. op 6 november 2013 een closing memorandum (slot-
memorandum, stuk 2 appellanten).

12. Op 13 mei 2014 stelde de raadsman van 100 % Light 
per aangetekende brief D.V. en A.I. in gebreke. 100 % Light 
was in het bezit van het onomstotelijke bewijs, dat A.I., 
samen met D.V., middels de door hen opgerichte vennoot-
schap da-Lux, verlichtingsarmaturen (namelijk “Leo”) had 
laten produceren en commercialiseren, die rechtstreeks 
geïnspireerd of afgeleid waren van, en ernstige vormelijke 
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gelijkenis vertoonden met haar model “X-cone”. Dit was in 
strijd met de niet-concurrentieovereenkomst zodat een for-
faitaire schadevergoeding gevorderd werd van 30.000 euro.
Bovendien werden de maandelijkse compensatievergoe-
dingen van 1.388,88  euro onmiddellijk stopgezet en werd 
terugbetaling geëist van de al betaalde vergoedingen ten be-
lope van 17.481,92 euro (stuk 8 appellanten en stukken 3a-b 
geïntimeerden).

13. Op 21 mei 2014 betwistte de raadsman van D.V. en A.I. 
dat zijn cliënten op enige wijze hun verbintenissen uit de 
niet-concurrentieovereenkomst geschonden zouden heb-
ben. Er werd voor de ontwikkeling van het toestel “Leo” een 
beroep gedaan op een extern tekenaar. Zonder vooruit te 
lopen op de technische aspecten stond al vast dat het “on-
omstotelijk bewijs” niet bewijskrachtig was en dat er van vor-
melijke gelijkenis geen sprake was. Alleen al door het grote 
prijsverschil en de afmetingen kon het toestel “Leo” nooit 
een alternatief vormen voor het toestel “X-cone”. De raads-
man drong dan ook aan op hervatting van de betaling van de 
overeengekomen compensatie (stukken 9-10 appellanten en 
stuk 4 geïntimeerden).

14. In de navolgende briefwisseling handhaafden de raads-
lieden in essentie hun eerder ingenomen standpunten (stuk-
ken 11-13 appellanten en stukken 5-7 geïntimeerden).

15. Op 30 juni 2014 lieten D.V. en A.I. overgaan tot dagvaar-
ding van 100 % Light en C.H. voor de rechtbank van eerste 
aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk in (in hoofdorde) 
de ontbinding van het niet-concurrentieovereenkomst.

16. Lopende de procedure stelden 100 % Light en C.H. een 
tegeneis in die ertoe strekte D.V. en A.I. hoofdelijk te ver-
oordelen tot een schadevergoeding wegens inbreuken op de 
niet-concurrentieovereenkomst.

17. Bij vonnis van 18  december 2015 oordeelde de zesde 
kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Kortrijk als volgt:
“Verklaart de hoofdvordering ontvankelijk, doch wijst deze 
af als ongegrond,
Verklaart de tegenvordering ontvankelijk en als volgt ge-
grond:
Veroordeelt D.V. en A.I. tot betaling aan BVBA 100 % Light 
van de schadevergoeding van ZEVENENZEVENTIGDUI-
ZEND VIERHONDERDEENENTACHTIG EURO TWEEEN-
NEGENTIG CENT (77.481,92 €), meer de wettelijke handels-
interesten vanaf de datum van ingebrekestelling dd. 13 mei 
2014 tot aan de datum van volledige betaling.
Verleent aan de BVBA 100 % Light en C.H. een voorbehoud 
tot het stellen van vorderingen met betrekking tot andere 
inbreuken die nog aan het licht zouden komen.
Veroordeelt D.V. en A.I. tot de kosten van het geding, aan de 
zijde van BVBA 100 % Light begroot op 5.500 € rechtsple-
gingsvergoeding en aan de zijde van C.H. begroot op 5.500 € 
rechtsplegingsvergoeding.” (stuk 17 appellanten).

18. Op 19 mei 2016 lieten 100 % Light en C.H. overgaan 
tot bewarend onroerend beslag op de eigendom van D.V. en 
op de eigendom van A.I. en zijn echtgenote (stukken 19-20 
appellanten).

19. Bij officieel faxbericht van 30 mei 2016 wees de raads-
man van D.V. en A.I. er echter op dat de voorwaarden voor 

het nemen van bewarende maatregelen niet vervuld waren. 
Hij drong aan op een onverwijlde afstand van de bewarende 
beslagen (stuk 21 appellanten).

20. Bij officieel faxbericht aan de raadsman van D.V. en A.I. 
meldde de raadsman van 100 % Light en C.H. op 5 septem-
ber 2016 vastgesteld te hebben dat D.V. en A.I. in weerwil 
van dit vonnis ongestoord verder inbreuken pleegden op de 
niet-concurrentieovereenkomst. Hij maande aan tot onmid-
dellijke stopzetting van de inbreuken en vroeg naar de rege-
lingsinzichten voor de contractueel bepaalde schadevergoe-
ding. Als bijlage voegde hij een ontwerp van dagvaarding 
omwille van 20 afzonderlijke inbreuken op de niet-concur-
rentieovereenkomst (stuk 14 appellanten).

21. Op 9  september 2016 betwistte de raadsman van D.V. 
en A.I. deze aanspraken met klem. Op zijn beurt maande 
hij 100 % Light en C.H. aan om zich te onthouden van hun 
pesterijen (stuk 15 appellanten).

22. Op 15  september 2016 handhaafde de raadsman van 
100  % Light en C.H. dan weer zijn standpunt, alsook het 
bewarend beslag (stuk 16 appellanten).

3. De vorderingen en standpunten van partijen in hoger 
beroep

23. Voor een uiteenzetting van de grieven, het voorwerp 
van de eisen en de argumentatie van partijen verwijst het 
hof naar de procedurestukken in hoger beroep.

24. D.V. en A.I. vorderen in het beschikkend gedeelte van 
hun syntheseconclusie:
“Akte te nemen van het hoger beroep van verzoekers, dit 
hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en dien-
volgens het vonnis a qua te vernietigen in al zijn beschik-
kingen;
Vervolgens opnieuw recht doende:
In hoofdorde:
Te zeggen voor recht dat artikel 1, 1ste lid, tweede gedach-
testreepje van de niet-concurrentieovereenkomst, volstrekt 
nietig is, gezien het strijdig is met de openbare orde, doordat 
het een overdreven beperking op de ondernemingsvrijheid 
van besluiters teweeg brengt, en het volstrekt disproportio-
neel is met het legitiem belang van eerste geïntimeerde door-
dat het verder reikt dan strikt noodzakelijk om het legitiem 
belang van eerste geïntimeerde te beschermen;
Te zeggen voor recht dat artikel  3, derde alinea van de 
niet-concurrentieovereenkomst nietig is, gezien deze bepa-
ling zorgt voor een omkering van het wederkerig karakter 
naar een eenzijdig karakter van de verbintenissen, hetgeen 
onmogelijk is en evenmin de initiële bedoeling van de par-
tijen kan zijn geweest;
Geïntimeerden hoofdelijk en ondeelbaar, de ene bij gebreke 
van de andere, te veroordelen tot betaling, aan elk van be-
sluiters, van alle achterstallige vergoedingen zoals voorzien 
in artikel 2 van de niet-concurrentieovereenkomst, met in-
begrip van de in de loop van het geding evenals na afloop 
van het geding nog opeisbaar te worden vergoedingen, tel-
kenmale te vermeerderen met de moratoire Interesten aan 
de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de respectievelij-
ke datum van opeisbaarheid (de 15de van elke maand) tot 
aan de datum van volledige betaling;
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In ondergeschikte orde, indien Uw Hof van oordeel zou 
zijn dat artikel 1, 1ste lid, tweede gedachtestreepje van de 
niet-concurrentieovereenkomst niet nietig is;
Te zeggen voor recht dat artikel 1, 1ste lid, tweede gedach-
testreepje van de niet-concurrentieovereenkomst, dient te 
worden gematigd, gezien het strijdig is met de openbare 
orde, doordat het een overdreven beperking op de onderne-
mingsvrijheid van besluiters teweeg brengt, en het volstrekt 
disproportioneel is met het legitiem belang van verweerders 
en het verder reikt dan strikt noodzakelijk om het legitiem 
belang van verweerders te beschermen;
Te zeggen voor recht dat artikel  3, derde alinea van de 
niet-concurrentieovereenkomst nietig is, gezien deze bepa-
ling zorgt voor een omkering van het wederkerig karakter 
naar een eenzijdig karakter van de verbintenissen, hetgeen 
onmogelijk is en evenmin de initiële bedoeling van de par-
tijen kan zijn geweest;
Te zeggen voor recht dat er geen bewijs voorligt van inbreu-
ken op artikel 1, 1ste lid, tweede gedachtestreepje van de 
niet-concurrentieovereenkomst;
Geïntimeerden hoofdelijk en ondeelbaar, de ene bij gebreke 
van de andere, te veroordelen tot betaling, aan elk van be-
sluiters, van alle achterstallige vergoedingen zoals voorzien 
in artikel 2 van de niet-concurrentieovereenkomst, met in-
begrip van de in de loop van het geding evenals na afloop 
van het geding nog opeisbaar te worden vergoedingen, tel-
kenmale te vermeerderen met de moratoire interesten aan 
de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de respectievelij-
ke datum van opeisbaarheid (de 15de van elke maand) tot 
aan de datum van volledige betaling.
In meer ondergeschikte orde, indien Uw Hof per impossi-
bile van oordeel zou zijn dat artikel 1, 1ste lid, tweede ge-
dachtestreepje van de niet-concurrentieovereenkomst niet 
nietig is, en dat de beweerde inbreuken op artikel  1, 1ste 
lid, tweede gedachtestreepje van de niet-concurrentieover-
eenkomst door geïntimeerden naar eis van recht zouden zijn 
bewezen:
Te zeggen voor recht dat de forfaitaire schadevergoeding in 
artikel 3, eerste alinea van het niet-concurrentiebeding dient 
te worden gematigd in die zin dat geïntimeerden per beweer-
de inbreuk de hoegrootheid van de effectief geleden schade 
moeten bewijzen, aangezien het forfait van 30.000,00 EUR 
per inbreuk elke mogelijke reële schade ruimschoots over-
treft.
Te zeggen voor recht dat artikel  3, derde alinea van de 
niet-concurrentieovereenkomst nietig is, gezien deze bepa-
ling zorgt voor een omkering van het wederkerig karakter 
naar een eenzijdig karakter van de verbintenissen, hetgeen 
onmogelijk is en evenmin de initiële bedoeling van de par-
tijen kan zijn geweest.
Geïntimeerden hoofdelijk en ondeelbaar, de ene bij gebreke 
van de andere, te veroordelen tot betaling, aan elk van be-
sluiters, van alle achterstallige vergoedingen zoals voorzien 
in artikel 2 van de niet-concurrentieovereenkomst, met in-
begrip van de in de loop van het geding evenals na afloop 
van het geding nog opeisbaar te worden vergoedingen, tel-
kenmale te vermeerderen met de moratoire interesten aan 
de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de respectievelij-
ke datum van opeisbaarheid (de 15de van elke maand) tot 
aan de datum van volledige betaling.
In elk geval:
Geïntimeerden hoofdelijk en ondeelbaar, de ene bij gebreke 
van de andere, te veroordelen tot de kosten van het geding, 
hierin begrepen de rechtsplegingsvergoeding per aanleg te 
begroten als naar recht”

25. 100 % Light en C.H. vordert in het beschikkend gedeelte 
van hun syntheseconclusie:
“Het Hoger Beroep namens appellanten ongegrond te ver-
klaren en dienvolgens het vonnis a quo te bevestigen In al 
zijn beschikkingen aangaande de hoofdvordering van ap-
pellanten:
In elk geval te oordelen dat er geen dergelijk rechtsmisbruik 
is vastgesteld om de ontbinding van de overeenkomst van 
niet concurrentie uit te spreken.
Verder te zeggen voor recht dat er geen veroordeling ondeel-
baar en hoofdelijk kan gevorderd worden vermits de heer H. 
enkel als borg is gehouden.
De vorderingen van appellanten zowel in hoofdorde als in 
subsidiaire orde ongegrond te verklaren.
Akte te verlenen aan het incidenteel beroep van eerste geïn-
timeerde, dit incidenteel beroep ontvankelijk en gegrond te 
verklaren en dienvolgens het vonnis a quo gedeeltelijk te 
vernietigen:
Vervolgens opnieuw recht doende:
In hoofdorde:
– Het vonnis a quo te bevestigen in die mate dat de overeen-
komst en het nietigheidsbeding geldig is en de voorwaarden 
van het nietigheidsbeding niet cumulatief werden voorop-
gesteld.
– Akte te verlenen aan het incidenteel beroep van eerste geïn-
timeerde en 7 afzonderlijke Inbreuken op de niet-concurren-
tieovereenkomst vast te stellen in hoofde van appellanten 
en dienvolgens appellanten hoofdelijk en ondeelbaar, de 
ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen om te betalen 
aan eerste geïntimeerde de overeengekomen schadevergoe-
ding van 227.481,92  €; te vermeerderen mei de wettelijke 
handelsintresten van momenteel 7.50 % (tweede semester 
2014) vanaf de datum van Ingebrekestelling dd 13 mei 2014 
tot aan de datum van volledige betaling.
– De heer J.G., zaakvoerder van B.V.B.A. REPOS, conform 
art 915 Ger.W. op te roepen om zijn getuigenis af te leggen 
omtrent de feiten, en meer in het bijzonder te getuigen over 
het aantal bestellingen die geplaatst werden door appellan-
ten en hun BVBA DA-LUX voor o.a. hun armatuur “Leo” 
(thans DA-SPOT), het aantal facturen die hier tegenover 
staan, deze facturen voor te leggen en in het algemeen alle 
vragen te beantwoorden die dienstig zijn om de omvang van 
de Inbreuken op het niet-concurrentiebeding vast te stellen.
– Het vermelde voorbehoud van het vonnis a quo te beves-
tigen en opnieuw te formuleren omtrent verdere schadever-
goeding en partijen toe te laten verder te concluderen aan de 
hand van de getuigenverklaring van de heer J.G.
– Appellanten hoofdelijk en ondeelbaar, de ene bij gebreke 
aan de andere, te horen veroordelen tot de kosten van het 
geding, aan de zijde van eerste verweerster te begroten op de 
rechtsplegingsvergoeding en aan de zijde van tweede ver-
weerder te begroten op eveneens de rechtsplegingsvergoe-
ding te begroten als naar recht.
–  Appellanten te horen veroordelen de inbreuken stop te 
zetten dit onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR 
per dag en per nieuw vastgestelde inbreuk een schadever-
goeding vast te stellen conform de niet- concurrentie over-
eenkomst.
In ondergeschikte orde:
– Appellanten te horen veroordelen hun medewerking te 
verlenen aan het kopiëren van digitale drager met eigen-
domsinformatie van 100  % light, onder toezicht van een 
gerechtsdeurwaarder, dit alles onder verbeurte van een 
dwangsom van 500 € per dag, ingaand 24 u. na betekening 
van het tussen te komen vonnis.
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Uiterst subsidiair:
– Indien uw Hof zou oordelen dat er geen inbreuk is vastge-
steld, te horen zeggen voor recht dat de niet concurrentie-
overeenkomst dd 16/09/2014 blijft bestaan in het voordeel 
van alle partijen en de maandelijkse vergoedingen door ver-
weerster te laten hernemen.
In uiterst uiterst ondergeschikte en subsidiaire orde:
– Indien uw zetel per impossiblle de nietigheid van het con-
currentiebeding zou vaststellen, quod certe non, conform 
artikel 5 van de niet-concurrentie overeenkomst de bepaling 
of het deel van de bepaling te vervangen door een bepaling 
die zoveel als mogelijk overeenstemt met de aanvankelijke 
wil van de partijen.
In elk geval appellanten het vonnis a quo aangaande de kos-
ten van het geding te bevestigen en appellanten te veroorde-
len tot betaling aan elk van geïntimeerden: 5.500 € RPV in 
eerste aanleg en de geïndexeerde RPV op 6.000 € in hoger 
beroep.”

4. De beoordeling

4.1 De toelaatbaarheid van het hoofd- en incidenteel beroep

26. Uit stuk 19 van D.V. en A.I. leidt het hof af dat het be-
streden vonnis betekend werd op respectievelijk 1 en 10 fe-
bruari 2016. Deze exploten van betekening liggen echter niet 
voor. Het hoofdberoep is echter tijdig en regelmatig naar 
vorm, wat trouwens niet betwist wordt.
100  % Light en C.H. voeren geen middelen van ontoelaat-
baarheid van het hoger beroep aan. Ook het hof stelt geen 
ambtshalve op te werpen middelen van ontoelaatbaarheid 
van het hoger beroep vast.
Het hoofdberoep is bijgevolg toelaatbaar.

27. In toepassing van artikel 1054 van het Gerechtelijk Wet-
boek is ook het incidenteel beroep toelaatbaar.

4.2 De gegrondheid van het hoofd- en incidenteel beroep

4.2.1 De beweerde nietigheid van het bestreden vonnis

28. In een eerste middel voeren D.V. en A.I. aan dat het be-
streden vonnis nietig is omwille van de voortijdige en dus 
verkeerde toepassing van de wet van 19 oktober 2015 hou-
dende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende 
diverse bepalingen inzake justitie  (BS 22 oktober 2015, de 
zogeheten potpourri l-wet).

29. In toepassing van artikel 20 van het Gerechtelijk Wet-
boek kunnen middelen van nietigheid niet aangewend wor-
den tegen vonnissen. Deze kunnen alleen worden vernietigd 
door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.
Voor zoveel als nodig merkt het hof op dat de artikelen 860 
e.v. van het Gerechtelijk Wetboek enkel toepasselijk zijn op 
proceshandelingen en niet op vonnissen en arresten, met 
uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk in de artike-
len 860-864 van het Gerechtelijk Wetboek omschreven zijn 
(vgl. Cass. 23 december 1996, S960082N, www.juridat.be).
D.V. en A.I. tonen echter niet aan op welk “rechtsmiddel bij 
de wet bepaald” zij zich beroepen. Dit middel faalt dan ook.

30. Hetzelfde geldt voor het tweede middel door D.V. en 
A.I., als zou het bestreden vonnis nietig zijn omwille van 
een beweerde miskenning van het beschikkingsbeginsel.

31. Het derde door hen ingeroepen middel omtrent de mis-
kenning van de motiveringsplicht in de zin van artikel 149 
van de Grondwet en van artikel 6 van het EVRM zal behan-
deld worden bij de beoordeling van de overige middelen ten 
gronde.

4.2.2 De niet-concurrentieovereenkomst

32. Een blijvende betwisting tussen partijen heeft be-
trekking op de beweerde nietigheid van artikel  1 van de 
niet-concurrentieovereenkomst van 26 september 2013.

33. Op het ogenblik dat deze overeenkomst gesloten werd, 
gold nog artikel 7 van het decreet d’Allarde van 2-17 maart 
1791 (thans artikel II.3 van het Wetboek Economisch Recht 
dat immers pas in werking trad op 12 december 2013).
In toepassing van dit artikel stond het eenieder vrij om naar 
goeddunken elke handel te drijven of elk beroep, bedrijf of 
ambacht uit te oefenen.
Deze bepaling, die zich verzet tegen een ongeoorloofde be-
perking van de vrijheid van handel en nijverheid, was van 
openbare orde.
Er is sprake van een ongeoorloofde beperking als het 
niet-concurrentiebeding een rechtmatig belang van de con-
tractspartij aantast. De strekking van een niet-concurren-
tiebeding kan alvast niet zijn om de ondernemingsvrijheid 
van de schuldenaar aan te tasten door hem te beletten om 
te voorzien in zijn behoorlijk levensonderhoud. Een beper-
king moet ingegeven zijn door een rechtmatig belang van 
de schuldeiser en proportioneel zijn door niet verder reiken 
dan noodzakelijk om dat rechtmatig belang te beschermen.
Een beding dat een onredelijke beperking van de concur-
rentie naar voorwerp, territorium of duur oplegde, was bij-
gevolg nietig.
Met betrekking tot de duur wordt een niet-concurrentie-
beding als ongeoorloofd beschouwd als de duur langer is 
dan de tijd die de overnemer nodig heeft om zijn cliën-
teel te vormen of aan zich te binden (zie Cass. 23  januari 
2015, TBH 2016, 367-368, noot A. SNYERS, De rechterlijke 
matiging van een niet-concurrentiebeding in een acquisitie-
overeenkomst, 368-374, nr. 16 en TBBR 2016, 188, noot F. 
PEERAER, Het Hof van Cassatie erkent en bevestigt de mo-
gelijkheid tot reductie van nietige concurrentiebedingen in 
het gemene recht).

34. Concreet acht het hof de combinatie van de beperking in 
duur en in territorium als ongeoorloofd.

35. Op geen enkele manier tonen 100 % Light en C.H. aan 
dat een periode van vijf jaar noodzakelijk was om het cli-
enteel aan zich te binden. 100  % Light en C.H. trachten 
hierover verwarring te zaaien door voor te houden dat een 
consument niet jaarlijks verlichtingsarmaturen vervangt. Dit 
klopt, maar speelt geen rol, nu niet de consument, maar de 
professionele spelers in de markt van de architecturale ver-
lichting de cliënten van 100 % Light zijn.
Dat geen vijf jaar vereist was, geldt des te meer nu er geen 
kennis en  knowhow  overgedragen werd. Volgens de  “Me-
dedeling van de Commissie betreffende beperkingen die 
rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor 
de totstandbrenging van concentraties (2005/C 56/03)" zijn 
niet-concurrentiebedingen gerechtvaardigd voor perioden 
van maximaal drie jaar wanneer de overdracht van de on-
derneming de overdracht van de klantentrouw in de vorm 
van zowel  goodwill  als  knowhow  omvat. Wanneer die 
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bedingen uitsluitend op  goodwill  betrekking hebben, zijn 
zij voor perioden van maximaal twee jaar gerechtvaardigd 
(Pb.C 5 maart 2005, nr. 20).
Bovendien werkten partijen in artikel 2 van de niet-concur-
rentieovereenkomst zelf een compensatieregeling uit gedu-
rende 36 maanden.
Het komt voor dat de binding van het cliënteel kon gebeuren 
binnen die termijn van 36 maanden. De sector van de archi-
tecturale verlichting is niet dermate verschillend van ande-
re sectoren dat de gebruikelijke duur overschreden moest 
worden. De mediaan van de gebruikelijke duur is trouwens 
drie jaar (zie B. BELLEN en F. WIJCKMANS, De nieuwe Bel-
gische M&A-index, TRV 2013, (211-232), 228).

36. Ook geografisch werd het niet-concurrentiebeding te 
ruim geformuleerd, nu het duidelijk gebieden bevat waarin 
100 % Light niet eens actief was in 2013.
Het conventioneel territorium bestreek de volledige Euro-
pese Unie en omvatte dus (sedert de toetreding van Kroatië 
op 1 juli 2013) 28 lidstaten, terwijl 100 % Light per 30 juni 
2013 slechts in 9 ervan actief was. Bovendien moet opge-
merkt worden dat in 5 van de 9 lidstaten 100 % Light slechts 
één verdeler of klant had. Uit stuk 20 van 100 % Light blijkt 
dat zij actief was in de Benelux, Frankrijk en Engeland. Cij-
fers over het percentage van de omzet in 2013 in België, Eu-
ropa of wereldwijd liggen niet voor. Het hof stelt enkel vast 
dat de export in Europa in 2014 slechts ongeveer 15 % van 
de omzet bedroeg.
De loutere bewering dat 100 % Light voornemens was om 
de internationale markt uit te breiden, wordt niet gestaafd. 
Meer zelfs, 100 % Light maakt niet aannemelijk dat zij in de 
periode van 2013-2018 wenste te internationaliseren.

37. Gelet op de bovenstaande overwegingen besluit het hof, 
anders dan de eerste rechter, tot de nietigheid van niet-con-
currentiebeding.

38. Indien een overeenkomst of een beding strijdig is met 
een bepaling van openbare orde en bijgevolg nietig is, kan 
de rechter echter, indien een partiële nietigheid mogelijk is, 
de nietigheid, behalve wanneer de wet dit verbiedt, beper-
ken tot het met deze bepaling strijdig gedeelte van de over-
eenkomst of beding op voorwaarde dat het voortbestaan van 
de gedeeltelijke vernietigde overeenkomst of beding beant-
woordt aan de partijbedoeling.
De facto beschikt de feitenrechter sedert het arrest van 23 ja-
nuari 2015 van het Hof van Cassatie over een matigings-
bevoegdheid door de nietigheid van het niet-concurrentie-
beding te beperken tot de overschrijding van de toegelaten 
duur en de toegelaten ruimte (zie A. SNYERS, a.w., nrs. 12 
en 19).

39. De toepassing van de partiële nietigheid op een nietig 
contractueel beding vereist dat voldaan is aan de volgende 
drie cumulatieve voorwaarden:
– een gedeeltelijke nietigheid moet mogelijk zijn.
– de wet mag de toepassing van de partiële nietigheid niet 
verbieden.
– het voortbestaan van een gedeeltelijk vernietigd beding 
beantwoordt aan de bedoeling van de partijen (A. SNYERS, 
a.w., nr. 14).

40. In het bijzonder omwille van het  “deelbaarheidsbe-
ding”  (of salvatorische clausule, zie F. PEERAER,  a.w., 

nr. 22) in artikel 5 van de niet-concurrentieovereenkomst is 
de toepassing van de partiële nietigheid mogelijk.
Het hof matigt bijgevolg artikel  1 van de niet-concurren-
tieovereenkomst tot drie jaar na de ondertekening van de 
niet-concurrentieovereenkomst binnen de Benelux, Frank-
rijk en Engeland.
Eventuele inbreuken dienen ook onderzocht te worden bin-
nen de Benelux, Frankrijk en Engeland tot 26  september 
2016. Op heden zijn D.V. en A.I. met andere woorden niet 
langer gebonden door het niet-concurrentiebeding.

41. De stelling van D.V. en A.I., als zou de toepassing van 
artikel 3, 3e lid van de niet-concurrentieovereenkomst door 
100 % Light en C.H. rechtsmisbruik uitmaken, kan niet aan-
vaard worden.
Uit het voormeld feitenrelaas kan geenszins afgeleid worden 
dat 100 % Light en C.H. zich bezondigd zouden hebben aan 
rechtsmisbruik. Uit de meegedeelde stukken blijkt niet dat 
zij derwijze gehandeld hebben dat zij kennelijk de grenzen 
te buiten gingen van de normale uitoefening van dat recht 
door een voorzichtig en bezorgd persoon in dezelfde om-
standigheden geplaatst. Een exclusief oogmerk om te scha-
den, een handelen zonder belang of een disproportioneel 
uitoefenen van hun recht door 100 % Light en C.H. tonen 
D.V. en A.I. niet aan.

4.2.3 De beweerde inbreuken

42. Opdat 100 % Light en C.H. zouden slagen in het bewijs 
van een inbreuk moeten zij bewijzen dat een toestel van da-
Lux geïnspireerd of afgeleid is én ernstige vormelijke gelij-
kenis vertoont met het gamma van 100 % Light uit 2013 of 
het toestel “Joris”.

43. De eerste rechter overwoog op pertinente gronden dat 
de beide voorwaarden cumulatief gebruikt moeten wor-
den, wat blijkt uit de keuze van het woordje  “en”  tussen 
de voorwaarden. Wanneer één voorwaarde voldoende was 
om een inbreuk vast te stellen, zou geopteerd zijn voor het 
woordje  “of”  tussen de voorwaarden (of noch  ..., noch  ... 
of hetzij ..., hetzij ...). Artikel 1, 2e gedachtestreepje van de 
niet-concurrentieovereenkomst is duidelijk en behoeft geen 
enkele interpretatie.

4.2.3.1 De toestellen “Leo” en “Ellis 51 On”

44. Op hoofdberoep houden D.V. en A.I. voor dat de eerste 
rechter ten onrechte ernstige vormelijke gelijkenissen aan-
vaardde tussen:
– het toestel “Leo” van da-Lux en het toestel “X-cone” van 
100 % Light, en
– het toestel “Ellis 51 ON” van da-Lux en het toestel “Ex-
pression” van 100 % Light.

45. Partijen kwamen overeen dat  “ernstige vormelijke 
gelijkenissen”  vereist waren. Dit houdt in dat gelijkenis-
sen betrekking moeten hebben op de uiterlijke gedaan-
te  (vorm)  van de toestellen (en niet op de kleur, de aard 
(inbouw of opbouw), de functionaliteit (richtbaar of niet),... 
van de toestellen). Bovendien moet de vormelijke gelijkenis 
aanzienlijk (dus niet gering) zijn.

46. Het hof stelt de volgende vergelijkende tabel op tussen 
de toestellen “Leo” van da-Lux en “X-cone” van 100 % Light 
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(zie stukken 22.a, 22.e en G.1 appellanten en stukken 11 en 
19 geïntimeerden).

Leo
da Lux

X-cone
100 % Light

kegelvormig (rechte lijn) bolvormig (gebogen lijn)
zonder ring met zichtbare ring
45 mm hoog 75 mm hoog
84,5 mm diameter 122 mm diameter
reflector met 2 keer 12 facetten ronde spiegelende reflector

Het hof merkt op dat de verwijzing naar een conus (kegel) 
in de benaming van het toestel “X-cone” niet strookt met de 
bolvorm ervan.
Voor zoveel als nodig stelt het hof vast dat het toe-
stel “Leo” geïnspireerd is op of afgeleid van het anterieure 
toestel “Lotis” van Modular (zie stuk 61 appellanten).

47. Het hof stelt verder volgende vergelijkende tabel op de 
toestellen  “Ellis 51 ON”  van da-Lux en “Expression” van 
100 % Light (zie stukken G5, G5bis, G6, G6bis, G14 (p. 88) 
en G15 (p.11) appellanten en stukken 9 (p. 88) en 13 geïn-
timeerden).

Ellis 51 ON  
da-Lux

Expression
100 % Light

ellipsvormig cirkelvormig
gefreesd uit volle staaf holle buis
lamp (led) licht verzonken lamp (halogeen) diep verzonken
kleine reflector grote reflector
70 mm grote as
46 mm kleine as

57 mm diameter

48. Deze vergelijkende tabellen tonen op zich reeds  aan-
zienlijke verschillen qua uiterlijk gedaante aan. De tabellen 
illustreren dermate grote visuele verschillen en tonen dat 
minstens aan de tweede van de beide cumulatieve voor-
waarden uit artikel 1, 2e gedachtestreepje van de niet-con-
currentieovereenkomst niet voldaan is. Zij volstaan dus om 
het bestreden vonnis op dit punt te hervormen.
De bovenstaande motivering geldt overigens ook voor de be-
weerde tweede en derde inbreuk op het toestel “X-cone” (na-
melijk de zwart gelakte exemplaren van het toestel “Leo” en 
de 50 bijkomende witte exemplaren).

49. Er ligt overigens geen enkel bewijs voor dat D.V. en A.I. 
tijdens de onderhandelingen over de overname van de aan-
delen in 100  % Light (misleidend) voorgehouden hebben 
dat zij zich zouden toeleggen op de markt van de decora-
tieve verlichting en in het bijzonder in de nautische stijf 
(Nautic).

4.2.3.2 De toestellen “Ellis 51 Recessed”, “Marcel Floor” en ‘‘Raphael”

50. Ook voor de beweerde inbreuken door de toestellen 
“Ellis 51 Recessed” en “Raphael” van da-Lux op de toestel-
len “Bullet hole” en “Grypo” van 100 % Light stelt het hof 
vergelijkende tabellen op.

Ellis 51 Recessed
da Lux

Bullet hole  
100 % Light

Ellipsvormig ronde holle buis
lamp centraal en licht 
verzonken

lamp diep verzonken

kunststof afdekplaat zonder afdekplaat/beton 
afdekplaat

117 mm grote as 58 mm diameter

(zie stukken G12, G13 (zonder afdekplaat), G14 (p. 8) en G15 
(p. 8) appellanten en stuk 9 (p. 8) geïntimeerden).

Raphael
da-Lux

Grypo
100 % Light

T-stuk in chroom U-beugel in zwart materiaal
lamp op de staaf lamp op uiteinde van de 

staaf
volle sta af 1220 mm
met externe kabel

holle buis 893 mm
met geïntegreerde kabel

afmetingen lamp 60 × 120 afmetingen lamp 40 × 150 
× 46

uitbreidbaar Vast

(zie stukken G10, Gil, G14 (p. 200) en G15 (p.48) appellan-
ten en stuk 9 (p. 200) geïntimeerden).

51. Opnieuw tonen deze vergelijkende tabellen de aanzien-
lijke verschillen qua uiterlijk gedaante aan. Zoals de eerste 
rechter is ook het hof van oordeel dat er geen inbreuk aan-
vaard kan worden.

52. Met betrekking tot de beweerde inbreuk door het toe-
stel  “Marcel Floor”  van da-Lux op de toestellen “Blo-
qus”, “Gumble Wall” en “Zazoo” van 100 % Light overwoog 
de eerste rechter het volgende:
“BVBA 100 % Light en C.H. houden voor dat de Marcel Floor 
(Exterior) van A.I. en D.V. afgeleid of geïnspireerd is op de 
Bloqus, de Gumble Wall en de Zazoo van BVBA 100 % Light
Een exemplaar van de Marcel Floor Exterior black (ook 
verkrijgbaar in wit) wordt neergelegd ter zitting door BVBA 
100 % Light en C.H. als stuk 29. Een exemplaar van de Blo-
qus (wit) wordt neergelegd ter zitting als stuk 28.
In de catalogus (stuk 9) van BVBA 100 % Light bevinden 
zich op de pagina’s 130,132-134 en 208 afbeeldingen en spe-
cificaties van de Bloqus, Gumble Wall en Zazoo. De techni-
sche data van de Marcel zijn terug te vinden in de catalogus 
van A.I. en D.V. op p. 46.(stuk 13 van BVBA 100 % Light en 
C.H.).
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Op basis van de voorliggende stukken komt geenszins be-
wezen voor dat de Marcel Floor van A.I. en D.V. was geïn-
spireerd op de Bloqus, Gumble Wall en/of de Zazoo. Ook al 
hebben al deze armaturen dezelfde vorm (balk) en zijn zij 
beschikbaar in dezelfde kleur, dan kan op basis van deze 
elementen niet worden afgeleid dat de armaturen van BVBA 
100 % Light en C.H. als inspiratiebron dienden.
Waar de Marcel Floor bedoeld Is om bulten op de vloer te 
plaatsen en niet om op te hangen binnen aan de wand, de 
lamp een volledige zijde in beslag neemt in tegenstelling 
tot de door BVBA 100 % Light en C.H. geproduceerde ar-
maturen, acht de rechtbank het even goed mogelijk dat de 
gelijke vorm eerder toevallig Is. BVBA 100 % Light en C.H. 
falen voor wat betreft deze armatuur in de op hen rustende 
bewijslast, Deze inbreuk wordt dan ook niet weerhouden.”
Het hof onderschrijft de pertinente overwegingen van de 
eerste rechter en maakt deze tot de zijne. Het hof voegt eraan 
toe dat er bovendien aanzienlijke verschillen qua uiterlij-
ke gedaante bestaan tussen het ene toestel van da-Lux en 
de drie toestellen van 100 % Light, zowel afzonderlijk, als 
gezamenlijk genomen (zie stukken G7, G8, G8bis en G9 ap-
pellanten).

53. Het hof onderschrijft tot slot ook de pertinente overwe-
gingen van de eerste rechter over de kopiename van de digi-
tale drager. In graad van hoger beroep ontkrachten of weer-
leggen 100 % Light en C.H. deze argumentatie niet.

54. Samengevat acht het hof artikel 1 van de niet-concur-
rentieovereenkomst nietig en dringt zich een matiging in 
tijd en ruimte op.
Nu het hof geen inbreuken op het niet-concurrentiebeding 
aanvaardt, maken D.V. en A.I. terecht aanspraak op de ach-
terstallige vergoedingen in toepassing van artikel 2 van de 
niet-concurrentieovereenkomst. Het hof stelt vast dat 100 % 
Light en C.H. daaromtrent overigens geen betwisting voeren. 
Nochtans is contractueel gezien enkel 100 % Light tot beta-
ling gehouden, zodat D.V. en A.I. ten onrechte de hoofdelij-
ke en ondeelbare veroordeling vorderen.

55. Bij gebreke aan concrete begroting van de achterstallige 
vergoedingen dringt zich een heropening van de debatten 
op korte termijn op.

56. Omwille van de bovenstaande motivering acht het hof 
het niet nuttig om verder in te gaan op overige middelen en 
argumentatie van partijen (waaronder het gevorderd getui-
genverhoor).

5. De beslissing

HET HOF,
– verklaart het hoofdberoep door D.V. en A.I. toelaatbaar en 
in de hierna bepaalde mate gegrond.
– verklaart het incidenteel beroep door 100 % Light en C.H. 
toelaatbaar, maar ongegrond.
– bevestigt het bestreden vonnis van 18 december 2015 van 
de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Kortrijk, zesde kamer met AR-nummer 14/1314/A, in zo-
verre het de oorspronkelijke hoofdeis en de oorspronkelijke 
tegeneis toelaatbaar verklaarde,
– hervormt het bestreden vonnis voor het overige.
– opnieuw rechtdoende,
○ verklaart de oorspronkelijke hoofdeis van D.V. en A.I. 
tegen 100 % Light en C.H. in de hierna bepaalde mate ge-
grond.
○ zegt voor recht dat artikel 1 van de niet-concurrentieover-
eenkomst van 26 september 2013 nietig is en beperkt wordt 
in de tijd tot 26 september 2016 en in de ruimte tot de Bene-
lux, Frankrijk en Engeland.
○ verklaart de oorspronkelijke tegeneis van 100 % Light en 
C.H. tegen D.V. en A.I. ongegrond.
– heropent ambtshalve de debatten op de zitting van maan-
dag 30 april 2018 om 14.00u voor tien minuten, enkel met 
het oog op de concrete begroting van de achterstallige ver-
goedingen in toepassing van artikel 2 van de niet-concurren-
tieovereenkomst van 26 september 2013,
– laat partijen toe enkel hierover standpunt in te nemen in 
een syntheseconclusie, die als volgt gewisseld zal worden:
○ D.V. en A.I.: voor 05 maart 2018
○ 100 % Light en C.H.: voor 30 maart 2018
– houdt de beslissing over de kosten van het geding aan.
(…)
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Luik (7e k.) 1 december 2016

Luik (7e k.) 1 december 2016 TRVRPS 2021, afl. 2, 229 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (10 april 2021),
noot VANHEES, A.
Samenvatting 1
Een passiefgarantie is een essentiële voorzorgsmaatregel voor een koper van aandelen die niet zeker is dat hij over
alle noodzakelijke informatie beschikt om zich een goed beeld te vormen over de werkelijke situatie van de
vennootschap wiens aandelen hij verwerft.

Trefwoorden:
Overdracht en overgang van effecten in BV Bedrog, algemeen

Samenvatting 2
Indien de verkopers van aandelen een informatieplicht hebben ten opzichte van de koper, dan heeft deze laatste
eveneens de verplichting zich te informeren, met name, indien noodzakelijk, door het uitvoeren van een audit van de
vennootschap wiens aandelen hij verwerft (een zogenaamde "due diligence"). Men aanvaardt dan ook dat de
verplichting om informatie te verstrekken haar grens vindt in de wederzijdse verplichting voor elke partij bij een
onderhandeling om zelf in de mate van het mogelijke de informatie te verzamelen die zij nodig heeft.

Bedrog veronderstelt een actieve handeling of ten minste een stilzwijgen wat betreft een feit dat indien bekend aan de
andere partij, deze laatste ertoe zou hebben aangezet te contracteren aan gunstigere voorwaarden. Bedrieglijk
stilzwijgen veronderstelt dat men iets niet zegt, wat men verplicht is te zeggen. Hierbij wordt verwezen naar het
vraagstuk van de wederzijdse informatieverplichtingen hierboven uiteengezet.

Trefwoorden:
Overdracht en overgang van effecten in BV Precontractuele aansprakelijkheid Bedrog, algemeen

rn300130681 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 9/06/2022
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Brussel (8e k.) 14 juni 2016

Brussel (8e k.) 14 juni 2016 TRVRPS 2021, afl. 6, 670 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (5 oktober 2021),
noot GONNISSEN, E.
Samenvatting 1
Een overeenkomst tot overdracht van aandelen verplicht de koper om de verkoper in kennis te stellen van zijn
aanspraken onder de verklaringen en garanties, binnen een bepaalde termijn vanaf de ontdekking van een
schadegeval. De acquisitieovereenkomst voorziet expliciet in het verval van de rechten van de koper in geval van
miskenning van deze kennisgevingstermijn.

Trefwoorden:
Overdracht en overgang effecten in NV, algemeen Uitlegging en aanvulling overeenkomst, algemeen
Contractuele aansprakelijkheid, algemeen

Samenvatting 2
De verkopers die weigeren om tussenkomst te verlenen onder de verklaringen en garanties, om reden dat de
contractuele vervaltermijn niet is nageleefd, plegen rechtsmisbruik, wanneer zij tijdig op de hoogte waren (of konden
zijn) van het schadegeval en ruimschoots de mogelijkheid hebben gehad om schadebeperkend op te treden, vanuit
hun voortgezette functie in de doelvennootschap.

Trefwoorden:
Overdracht en overgang effecten in NV, algemeen Rechtsmisbruik Contractuele aansprakelijkheid, algemeen

rn300134539 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 9/06/2022
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II. Contrats – Contracten

Cass. (1ste k.) 23 januari 2015

Zet.: de h. E. Dirix, afdelingsvoorzitter, A. Smetryns, K. Mestdagh, G.
Jocqué en B. Wylleman, raadsheren
O.M.: de h. A. Van Ingelgem, advocaat-generaal
Pleit.:Mrs. H. Geinger en J. Verbist

Concurrentiebeding – Nietigheid – Nietigheidsbeding –
Partiële nietigheid – Beoordeling door de rechter – Be-
perking

Vrijheid van handel en nijverheid – Ongeoorloofde be-
perking – Aard van de bepaling

Indien een overeenkomst of een beding strijdig ismet eenbepa-
ling van openbare orde en bijgevolg nietig is, kan de rechter in-
dien een partiële nietigheid mogelijk is, de nietigheid, behou-
dens indien de wet zulks verbiedt, beperken tot het met deze
bepaling strijdig gedeelte van de overeenkomst of beding op
voorwaarde dat het voortbestaan van de gedeeltelijk vernie-
tigde overeenkomst of bedingbeantwoordt aandepartijbedoe-
ling.

De bepaling van artikel 7 van het Decreet d'Allarde van
2-17 maart 1791 (thans art. II.3 WER) dat zich verzet tegen een
ongeoorloofde beperking van de vrijheid van handel en nijver-
heid, is van openbare orde; het beding dat een onredelijke be-
perking van de concurrentie naar voorwerp, territorium of duur
oplegt, is bijgevolg nietig.
............

Clause de non-concurrence – Nullité – Clause limitant les
effets de la nullité – Nullité partielle – Appréciation par le
juge – Limites

Liberté du commerce et de l’industrie – Restriction illicite
– Nature de la clause

Si une convention ou une clause est contraire à une disposition
d’ordre public et dès lors est nulle, le juge peut, si la nullité par-
tielle s’avère possible, limiter cette nullité, sauf si la loi l’interdit,
à la partie de la convention ou de la clause contraire à cette dis-
position, à condition que la survie de la convention ou de la
clause annulée partiellement réponde à l’intention des parties.

Ladispositionde l’article 7dudécretd’Allardedu2-17mars1790
(actuellement art. II.3 CDE) qui s’oppose à une restriction illicite
de la liberté du commerce et de l’industrie touche à l’ordre pu-
blic; est donc nulle, la clause imposant une restriction non rai-
sonnable de la concurrence selon son objet, son territoire ou sa
durée.
............

(N.V. R. en L.R./BVBA L, BVBA S en L.K.)

[…]

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 7 van het Decreet d'Allarde van
2-17 maart 1791, zoals te dezen van toepassing, staat het
eenieder vrij om naar goeddunken elke handel te drijven of
elk beroep, bedrijf of ambacht uit te oefenen.

2. Deze bepaling, die zich verzet tegen een ongeoorloofde
beperking van de vrijheid van handel en nijverheid, is van
openbare orde. Het beding dat een onredelijke beperking van
de concurrentie naar voorwerp, territorium of duur oplegt,
is bijgevolg nietig.

3. Indien een overeenkomst of een beding strijdig is met een
bepaling van openbare orde en bijgevolg nietig is, kan de
rechter indien een partiële nietigheid mogelijk is, de nietig-
heid, behoudens de wet zulks verbiedt, beperken tot het met
deze bepaling strijdig gedeelte van de overeenkomst of be-
ding op voorwaarde dat het voortbestaan van de gedeeltelijk
vernietigde overeenkomst of beding beantwoordt aan de par-
tijbedoeling.

4. De appelrechters stellen vast dat:
– de partijen een overeenkomst hebben gesloten tot over-
dracht van onderneming en deze overeenkomst voorziet in
een niet-concurrentiebeding met een duur van zeventien
jaar;
– artikel 10 van deze overeenkomst bepaalt dat: “bepalin-
gen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn,
blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toege-
laten is”.

5. Zij oordelen dat een niet-concurrentiebeding van zeven-
tien jaar “bijzonder lang” is, een dergelijk beding strijdig is
met de vrijheid van handel en nijverheid, het beding nietig
is en “de nietigheid absoluut [is] en het beding niet [kan]
gematigd worden”.

6. Door op deze gronden geen gevolg te geven aan het ver-
zoek van de eisers om de nietigheid van het niet-concurren-
tieding te beperken tot de overschrijding van de toegelaten
duur, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet
naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

[…]

Noot – Het niet-concurrentiebeding: het
mag ietsje meer zijn.

1. Elk niet-concurrentiebeding impliceert uiteraard
een beperking van de vrije mededinging en, bijgevolg,
een minstens potentiële verstoring van de marktwer-
king. Het aanbod en de keuzevrijheid van de afnemers
worden immers beperkt. Dit is met name een bezwaar
indien en voor zover deze afnemers ‘liever’ met de
schuldenaar van het niet-concurrentiebeding zouden
contracteren, bv. gelet op diens (gekende) bijzondere

Rechtspraak – Jurisprudence
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Brussel (16e k.) 9 april 2014

Brussel (16e k.) 9 april 2014 TRVRPS 2021, afl. 2, 237 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (10 april 2021),
noot VANHEES, A.
Samenvatting
Incidenteel bedrog geeft, wanneer bewezen, aanleiding tot schadevergoeding (art. 1116 en 1117 van het Burgerlijk
Wetboek). Het komt toe aan de partij die bedrog inroept om het bestaan van de kunstgrepen gebezigd door zijn
medecontractant aan te tonen. Hij moet eveneens de bedrieglijk intentie van zijn medecontractant bewijzen alsook
dat hij de aandelen die het voorwerp van de koopovereenkomst uitmaken aan een lagere prijs had aangekocht indien
hij kennis had gehad van de realiteit.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 1116, Oud Burgerlijk Wetboek
Art. 1117, Oud Burgerlijk Wetboek

Trefwoorden:
Overdracht en overgang effecten in NV, algemeen Bedrog, algemeen Bewijslast, algemeen
Bewijslast (gerechtelijk recht)

rn300130682 1/1© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 9/06/2022
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Gent (7e bis k.) 10 juni 2013

Gent (7e bis k.) 10 juni 2013 TRVRPS 2021, afl. 2, 243 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (10 april 2021),
noot VANHEES, A.
Samenvatting
In de context van een getrouwheidswaarborg met betrekking tot een tussentijdse balans, moet worden overwogen dat
het inherent is aan een tussentijdse balans dat er niet volledig is weergegeven dat er gedeeltelijk reeds is
gefactureerd (ten laste van derden) wat nog moest worden uitgevoerd c.q. gedeeltelijk nog moest worden
gefactureerd (door derden). Er is geen wettelijke verplichting dat een tussentijdse balans alle pro rata-aspecten met
mogelijke provisievermeldingen, moet vermelden.

In dit kader is het ook normaal dat de partijen wederzijds zich elk laten bijstaan door wie zij aangewezen achten en
die verondersteld boekhoudkundig geschoold is.

Dat een partij bij een aandelenoverdracht zich laat bijstaan door derden geeft blijkt van gepaste voorzichtigheid.

Trefwoorden:
Overdracht en overgang effecten in NV, algemeen Bedrog, algemeen
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Gent (7e bis k.) 26 maart 2012

Gent (7e bis k.) 26 maart 2012 TRVRPS 2021, afl. 6, 684 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (5 oktober 2021),
noot GONNISSEN, E.
Samenvatting 1
Een overeenkomst tot overdracht van aandelen verplicht de koper om de verkoper in kennis te stellen van zijn
aanspraken onder de verklaringen en garanties, binnen een bepaalde termijn vanaf de ontdekking van een
schadegeval.

Trefwoorden:
Overdracht en overgang effecten in NV, algemeen Contractuele aansprakelijkheid, algemeen

Samenvatting 2
De acquisitieovereenkomst schrijft eveneens voor hoe de partijen dienen om te gaan met vorderingen van een derde
die een inbreuk op de verklaringen en garanties uitmaken. De koper kan onder meer geen dading sluiten met een
derde partij zonder instemming van de verkoper.

Trefwoorden:
Overdracht en overgang effecten in NV, algemeen Uitlegging en aanvulling overeenkomst, algemeen
Bindende kracht overeenkomst Contractuele aansprakelijkheid, algemeen

Samenvatting 3
De koper die de termijn tot kennisgeving noch de procedure voor vorderingen van derden naleeft, onder meer door
eenzijdig een akkoord met de BTW-administratie te sluiten, en de verkoper vervolgens confronteert met de
vergoeding van de daarmee gepaard gaande schade, verliest zijn recht op schadevergoeding, zelfs indien de
acquisitieovereenkomst geen expliciete sanctie van verval voorziet.

Trefwoorden:
Overdracht en overgang effecten in NV, algemeen Uitlegging en aanvulling overeenkomst, algemeen
Contractuele aansprakelijkheid, algemeen Schadevergoeding bij contractuele aansprakelijkheid, algemeen
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Cass. (3e k.) AR S.05.0030.N, 6 februari 2006 (Radio Atlantis Noord-Limburg / K.P.)

Cass. (3e k.) AR S.05.0030.N, 6 februari 2006 (Radio Atlantis Noord-Limburg / K.P.) Arr.Cass. 2006, afl. 2, 303;
https://juportal.be (19 april 2006); JTT 2006, afl. 950, 258, noot -; Pas. 2006, afl. 2, 307; RABG 2006, afl. 13-14, 993,
noot DOOMS, V.; RW 2006-07, afl. 34, 1410 en http://www.rw.be (26 april 2007), noot - ; Soc.Kron. 2008
(samenvatting), afl. 5, 311; TBBR 2007, afl. 2, 96, noot SAMOY, I.
Samenvatting 1
De lastgever kan aan de lasthebber de toelating verlenen zich voor de uitvoering van het mandaat te laten
vertegenwoordigen of bijstaan (art. 1994 B.W.).

Deze toelating kan zelfs stilzwijgend zijn.

Zonder vast te stellen dat de voorzitter van de V.Z.W. die door de raad van bestuur van eiseres gemandateerd werd
om tot het ontslag (in casu, om dringende reden) van verweerder over te gaan, geen toelating tot plaatsvervanging
had, vermocht het arrest niet wettig te oordelen dat de lasthebber zich voor de uitvoering van dit mandaat niet kon
laten vertegenwoordigen door het sociaal secretariaat.

Trefwoorden:
Ontslag om dringende reden (arbeidsovereenkomst), algemeen Aansprakelijkheid lasthebber
Arbeidsovereenkomst, ontslag, algemeen

Samenvatting 2
Wanneer een lasthebber van de werkgever in naam en voor rekening van de werkgever de arbeidsovereenkomst ten
aanzien van de werknemer schriftelijk beëindigt (in casu, om dringende reden), heeft de werknemer het recht de
overlegging van een volmacht te eisen teneinde zich van het bestaan van de lastgeving te vergewissen.

Hij is er nochtans niet toe gehouden zulks te doen.

Wanneer hij dit niet doet en niet meer komt werken, aldus handelend alsof er wel degelijk een ontslag is geweest, is
het gevolg daarvan dat hij het bestaan van de lastgeving achteraf, tenzij binnen redelijk korte termijn, niet meer kan
ontkennen wanneer noch de lastgever, noch de lasthebber zelf dienaangaande enige betwisting opperen.

Trefwoorden:
Ontslag om dringende reden (arbeidsovereenkomst), algemeen Begrip en bewijs lastgeving
Werking lastgeving ten opzichte van derden Arbeidsovereenkomst, ontslag, algemeen
Betwisting, controle en sanctie ontslag om dringende reden (arbeidsovereenkomst)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- TBBR 2007, afl. 2, 96

- RW 2006-07, afl. 34, 1410 en http://www.rw.be (26 april 2007)

Volledige tekst
Afdelingsvoorzitter: Boes
Raadsheren: Dhaeyer, Bourgeois, Londers, Dirix
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Openbaar Ministerie: De Raeve
Adjunct-griffier: Pafenols
Advocaten: van Eeckhoutte

R.G. S.05.0030.N

Uitspraak

RADIO ATLANTIS NOORD-LIMBURG, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 3960 Bree, Expodroom,
Kanaal-Noord 1432,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 9051
Gent, Driekoningenstraat 3, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan,
tegen
K.P.,
verweerder.

I. Rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 oktober 2004 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen.
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve. heeft geconcludeerd.

II. Cassatiemiddel
Geschonden wettelijke bepalingen

– de artikelen 1108, 1984, 1985, 1987, 1991 tot en met 1997, 1998, 1236 en 1237 van het Burgerlijk
Wetboek;

– de artikelen 32, 3°, 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

– artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

Aangevochten beslissing

In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering van verweerder, het hoger
beroep van eiseres ontvankelijk doch ongegrond. Het arbeidshof bevestigt het vonnis van de Arbeidsrechtbank te
Tongeren van 27 november 2003, dat eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder van de door hem
gevorderde opzeggingsvergoeding en tot afgifte van de overeenstemmende sociale en fiscale documenten onder
verbeurte van een dwangsom, en veroordeelt eiseres tot de kosten van de procedure in hoger beroep. Het
arbeidshof beslist dat onder meer op grond van de volgende motieven:
“1. Het (arbeidshof) dient zich in eerste instantie uit te spreken over de vraag of het ontslag al dan niet
rechtsgeldig gegeven werd door een daartoe al dan (niet) geldig gemandateerd persoon en over de repercussies
ervan in huidig geschil.
(...)
4. Te dezen ging de ontslagbrief, houdende de kennisgeving van het ontslag om dringende redenen aan
(verweerder), uit van de heer P. D. van (het sociaal secretariaat) SAP NV.
(Verweerder) heeft het eventuele mandaat waarover deze persoon of SAP NV zou beschikken om tot het ontslag
over te gaan, ter discussie gesteld.
In geval van betwisting over het bestaan van een geldig mandaat daartoe, dient het bewijs daarvan te worden
geleverd door degene die zich op het bestaan ervan beroept (vgl. B. Tilleman “Lastgeving”, A.P.R., Deurne,
Kluwer 1997, 94, nr. 172).
(Eiseres) diende/dient hier derhalve aan te tonen dat zij aan SAP NV, en/of aan diens aangestelde P. D., een
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geldig mandaat heeft verleend om tot ontslag van (verweerder) over te gaan.
5. Zodanig bewijs werd naar het oordeel van het (arbeidshof) niet aangebracht.
Het (arbeidshof) verwijst hier naar de door de eerste rechters in het bestreden vonnis ontwikkelde motieven, die
als correct dienen te worden bestempeld en die het (arbeidshof) zich eigen maakt, aangevuld met de navolgende
overwegingen en in zoverre ze hiermee niet in tegenspraak zijn.
6. In de statuten van (eiseres) wordt op algemene wijze bepaald dat de beheerraad op zijn verantwoordelijkheid
de bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken kan overdragen aan het dagelijks bestuur, bestaande uit de
voorzitter van de raad van beheer en de voorzitters van de verschillende commissies of aan deze commissies, die
binnen haar schoot worden opgericht.
(...)
Statutair werd dus voorzien in het principe van een overdracht van bevoegdheden door de beheerraad aan de
voorzitter van de VZW.
In de statuten zelf werd dergelijke eventuele overdracht van bevoegdheden, met inbegrip van een bevoegdheid
om personeel te ontslaan, niet concreet uitgewerkt.
8. De arbeidsrechtbank heeft, alvorens definitief ten gronde te oordelen, een getuigenbewijs toegestaan om
(eiseres) in de mogelijkheid te stellen het bewijs te leveren van het feit “dat het aan (verweerder) gegeven ontslag
om dringende redenen van 19 oktober 1998, via het sociaal secretariaat SAP, gebeurde onder uitdrukkelijk
mandaat en met volledige instemming van (eiseres) en haar wettelijke organen”.
Uit de daaropvolgende getuigenverklaringen blijkt echter niet dat de beheerraad van (eiseres) een mandaat zou
hebben verleend aan de heer D. van NV SAP om tot ontslag van (verweerder) over te gaan, integendeel.
(...)
Uit deze verklaringen blijkt afdoende dat de heer J., voorzitter van (eiseres), degene was die het mandaat
bekwam vanwege de beheerraad van (eiseres) om tot ontslag van (verweerder) over te gaan.
Uit de verklaringen van getuigen P. en D. blijkt bovendien duidelijk dat SAP NV wel handelde in opdracht van de
heer J., maar dat zij geen weet of kennis hadden van een hen door de beheerraad van (eiseres) in die zin
verleende lastgeving.
Het optreden van een sociaal secretariaat “in opdracht van” een VZW-voorzitter, impliceert nog niet dat dergelijk
handelen voortvloeit uit een eventueel door de beheerraad van de VZW verleende lastgeving.
De heer J., lasthebber, heeft in het kader van het hem door de beheerraad van (eiseres) rechtstreeks verleend
mandaat een opdracht gegeven aan SAP NV, maar dit impliceert nog niet dat SAP NV daarmee dan zelf indirect
een door de beheerraad van (eiseres) verleend mandaat zou hebben verkregen.
Een lastgevingsovereenkomst komt slechts tot stand door de aanneming van de lasthebber (artikel 1984 van het
Burgerlijk Wetboek).
Aangezien de heer D. van SAP NV geen kennis had van enig hem door de beheerraad van (eiseres) verleende
lastgeving, kan hij ze evenmin hebben aangenomen, met als logisch gevolg dat dergelijke lastgeving in zijnen
hoofde onbestaande was.
Zoals door de eerste rechters terecht geoordeeld werd, blijkt uit de beschikbare feitelijke beoordelingselementen
ontegensprekelijk dat de lastgeving (voor het geven van een ontslag van (verweerder)) verleend werd aan de
VZW -voorzitter, de heer J., doch niet aan de heer D. van SAP NV.
9. En waar het bij (eiseres) voor ontslag bevoegde orgaan, de beheerraad, deze bevoegdheid mandateerde aan
haar voorzitter, de heer J., kan niet worden aangenomen dat diezelfde lastgeving dan door de lasthebber (de heer
J.) zelf nog eens rechtsgeldig gemandateerd kon worden aan SAP NV, zoals (eiseres) ten onrechte schijnt te
willen voorhouden in beroepsbesluiten.
10. Het argument van (eiseres) dat zij het optreden van het sociaal secretariaat alleszins heeft bekrachtigd,
minstens stilzwijgend, doet geen afbreuk aan het bestaan en de gevolgen van het formele gebrek waardoor het
ontslagschrijven is aangetast.
Waar in principe de bekrachtiging door de lastgever terugwerkende kracht heeft tot op de datum waarop de
betwiste handeling werd gesteld, wordt dit algemeen burgerrechtelijk beginsel doorkruist en beperkt door de
bijzondere regel van dwingend recht van artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, hetgeen
(onder meer) bepaalt dat het ontslag om dringende reden niet meer zonder opzegging mag worden gegeven
wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich
hierop beroept (artikel 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet).
De eerste rechters hebben in die context terecht opgemerkt dat (eiseres) niet aantoont dat de bekrachtiging
gebeurde, vóór het verstrijken van de termijn van drie werkdagen sedert de kennisname van de grieven voor het
ontslag om dringende reden (met verwijzing naar: Arbh. Antwerpen 15 juni 1998, Soc. Kron. 1998, 510).
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de beheerraad van (eiseres), zijnde het bevoegde orgaan voor het geven
van een ontslag, kennis kreeg van de als dringende reden aan (verweerder) verweten tekortkomingen tijdens de
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door haar voorzitter op 16 oktober 1998 belegde vergadering van de beheerraad.
Er is echter geen bewijs terug te vinden van een bekrachtiging van het ontslag door de beheerraad van (eiseres)
of door de daartoe effectief gemandateerde, VZW-voorzitter J., binnen de 3 werkdagen te rekenen vanaf de
kennisneming op 16 oktober 1998 van de aan (verweerder) verweten tekortkomingen.
Een onbevoegd verrichte eenzijdige rechtshandeling die binnen een bij de wet voorgeschreven termijn moet
worden gesteld, zoals een ontslag om dringende reden, kan slechts rechtsgeldig worden bekrachtigd wanneer die
bekrachtiging zelf ook tijdig, dit wil zeggen vóór het verstrijken van die vervaltermijn, geschiedt (...).
Dergelijke tijdige bekrachtiging heeft hier niet plaatsgevonden.
11. Het (arbeidshof) treedt het standpunt van (eiseres) niet bij waar deze voorhoudt dat (verweerder) de
regelmatigheid van het ontslag door een persoon zonder mandaat niet meer zou kunnen betwisten omdat hij
daartegen niet onmiddellijk na zijn ontslag heeft geprotesteerd en er pas bij het inleiden van de procedure bij de
arbeidsrechtbank gewag van heeft gemaakt.
Indien de werkgever tot de zwaarste sanctie wenst over te gaan – het ontslag van een werknemer om dringende
reden – dan komt het hem toe om de nodige voorzichtigheid en nauwkeurigheid aan de dag te leggen en om zelf
toe te zien op (onder meer) de formele regelmatigheid van het door hem gegeven ontslag.
De werknemer is er op generlei wijze toe verplicht om de werkgever ten tijde van het ontslag te wijzen op
mogelijke onregelmatigheden waardoor het ontslag om dringende reden zou zijn aangetast (dit in de hypothese
dat hij de mogelijke consequenties op dat ogenblik al geheel of ten dele zou hebben ingeschat), en om alsdan de
werkgever toe te laten toch nog tot eventuele regularisatie van de onregelmatigheid over te gaan.
De tegengestelde visie plaatst de wereld op zijn kop.
Naar het oordeel van het (arbeidshof) is het de werknemer steeds toegelaten om de regelmatigheid van het hem
gegeven ontslag te betwisten en om de middelen die hij ter ondersteuning hiervan wenst aan te wenden – met
inbegrip van de betwisting over het al dan niet bestaan van een rechtsgeldig mandaat van de ontslagverlenende
persoon – pas naar voren te brengen op het ogenblik van de tegen de werkgever bij de arbeidsrechtbank
ingeleide procedure.
Het achterwege blijven van een eerder en onmiddellijk protest van de ontslagen werknemer ten tijde van het
ontslag zelf, maakt als zodanig de onregelmatigheid niet ongedaan waardoor het ontslag zelf is aangetast.
12. Voor zoveel als nodig merkt het (arbeidshof) op dat (verweerder), toen hij de ontslagbrief van 19 oktober 1998
vanwege de heer D. van SAP NV ontving, er redelijkerwijze kon van uitgaan dat (eiseres) daarmee de wil heeft
geuit een einde te willen stellen aan de arbeidsovereenkomst.
Dit vermag overigens eveneens te worden afgeleid uit de daaropvolgende gebeurtenissen.
Na de ontvangst van de ontslagbrief op 20 oktober 1998 heeft (verweerder) – die normalerwijze nog met vakantie
was tot 22 oktober 1998 – nog diezelfde dag via een aangetekende brief rechtstreeks bij (eiseres) zelf (“Radio
Atlantis. t.a. v. de Heer W. J.” + adres) geprotesteerd tegen de inhoud van de ontslagbrief, met de bijkomende
vermelding dat er verdere juridische stappen zouden worden ondernomen (stuk 9 (verweerder)).
Het antwoord hierop kwam er in de vorm van de toezending van een op 26 oktober 1998 gedateerd formulier C4
waarop melding werd gemaakt van een beëindiging van de tewerkstelling om dringende redenen per 19 oktober
1998 (stuk 10 (verweerder)).
Op die wijze bekwam (verweerder) duidelijkheid en zekerheid over de bij (eiseres) bestaande wil om de
arbeidsovereenkomst te willen beëindigen.
13. Verwijzend naar de voorgaande overwegingen is het (arbeidshof) van oordeel dat het ontslag om dringende
reden van 19 oktober 1998 door een daartoe niet gemandateerd en dus onbevoegd persoon werd gegeven.
Op die wijze is de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst onregelmatig gebeurd.
De aan (eiseres) toe te schrijven onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst doet in hoofde van
(verweerder) een recht op een beëindigingsvergoeding ontstaan.
(Verweerder) kan aanspraak maken op de door hem gevorderde (en op cijfermatig vlak niet betwiste)
opzeggingsvergoeding.
14. De overige door de partijen ontwikkelde argumenten en het door (eiseres) geformuleerde bewijsaanbod, zijn
in het licht van de voorgaande overwegingen en beoordeling niet verder relevant of dienend, en ze worden
bijgevolg om die reden door het (arbeidshof) buiten beschouwing gelaten”.
Het arbeidshof overweegt aldus dat uit de verklaringen van de getuigen tot het verhoor van wie de
arbeidsrechtbank heeft beslist, niet blijkt dat de beheerraad van eiseres een mandaat zou hebben verleend aan
de heer D. van de NV SAP om tot ontslag van verweerder over te gaan (blz. 13, laatste alinea, van het arrest),
maar afdoende blijkt dat de heer J., voorzitter van eiseres degene was die het mandaat bekwam vanwege de
beheerraad van eiseres om tot ontslag van verweerder over te gaan.
Het arbeidshof overweegt voorts dat uit de verklaringen van de getuigen P. en D. duidelijk blijkt dat de NV SAP
handelde in opdracht van de heer J. (blz. 14, derde laatste alinea, van het arrest) en stelt vast dat de heer
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Jansen, lasthebber, in het kader van het hem door de beheerraad van eiseres rechtstreeks verleende mandaat
“een opdracht heeft gegeven aan SAP NV”.
Het arbeidshof beslist vervolgens dat het laatstgenoemde rechtstreeks mandaat dat door de heer J. aan de NV
SAP werd gegeven, nog niet impliceert dat de NV SAP daarmee dan zelf indirect een door de beheerraad van
eiseres verleend mandaat zou hebben verkregen, aangezien een lastgevingsovereenkomst maar tot stand komt
door de aanneming van de lasthebber en (de heer D. van) de NV SAP geen kennis had van enige hem door de
beheerraad van eiseres verleende lastgeving en die dan ook niet kan hebben aangenomen, zodat zij “in zijnen
hoofde onbestaande” was.
Na nog eens te hebben vastgesteld dat het voor ontslag bevoegde orgaan van eiseres, de beheerraad, die
bevoegdheid mandateerde aan haar voorzitter, de heer J., beslist het arbeidshof dat niet kan worden
aangenomen dat diezelfde lastgeving dan door de lasthebber, de heer J., zelf nog eens rechtsgeldig
gemandateerd kon worden aan de NV SAP.
Het arbeidshof overweegt ook nog dat geen tijdige bekrachtiging van het ontslag heeft plaatsgevonden, door de
beheerraad van eiseres of door haar voorzitter, de heer J., die effectief was gemandateerd om het ontslag te
geven, zijnde een bekrachtiging binnen drie werkdagen te rekenen vanaf de kennisneming, op 16 oktober 1998,
door de beheerraad van eiseres van de aan verweerder verweten tekortkomingen, zodat de door eiseres
aangevoerde, minstens stilzwijgende bekrachtiging van het optreden van het sociaal secretariaat, geen afbreuk
doet aan het bestaan en de gevolgen van het formele gebrek waardoor het ontslagschrijven is aangetast.
Het arbeidshof wijst ook nog het standpunt van eiseres van de hand dat verweerder de regelmatigheid van zijn
ontslag door een persoon zonder mandaat niet meer kon betwisten omdat hij daartegen niet onmiddellijk na zijn
ontslag had geprotesteerd en daarvan pas bij het inleiden van de procedure voor de arbeidsrechtbank gewag had
gemaakt.
Ten slotte overweegt het arbeidshof dat verweerder, toen hij de ontslagbrief van 19 oktober 1998 vanwege de
heer D. van de NV SAP ontving, er redelijkerwijze kon van uitgaan dat eiseres daarmee de wil heeft geuit een
einde te maken aan de arbeidsovereenkomst en dat verweerder door de toezending van een op 26 oktober
gedagtekend formulier C4 waarop melding werd gemaakt van een beëindiging van de tewerkstelling om
dringende reden per 19 oktober 1998, duidelijkheid en zekerheid bekwam over de bij eiseres bestaande wil om de
arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Grieven
1. Eerste onderdeel

1.1. Krachtens artikel 1236 kan een verbintenis voldaan worden door ieder die daarbij belang heeft en zelfs door
een derde die daarbij geen belang heeft, mits die derde in naam en tot kwijting van de schuldenaar handelt of
mits hij, handelend in eigen naam, niet in de rechten van de schuldeiser wordt gesteld.
Artikel 1237 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verbintenis om iets te doen door een derde niet voldaan
kan worden tegen de zin van de schuldeiser wanneer deze laatste er belang bij heeft dat zij door de schuldenaar
zelf voldaan wordt.
Uit de voornoemde bepalingen volgt dat een verbintenis om iets te doen in beginsel door een derde kan worden
voldaan, tenzij in de gevallen waarin die bepalingen dat uitsluiten.
Lastgeving of volmacht is, luidens de artikelen 1, eerste lid, en 1984 van het Burgerlijk Wetboek, een handeling
waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen.
De regels die de artikelen 1236 en 1237 van het Burgerlijk Wetboek vooropstellen, zijn ook van toepassing op de
verbintenis iets te doen die het voorwerp uitmaakt van een lastgeving.
Noch de artikelen 1984, 1985 en 1987 van het Burgerlijk Wetboek, noch de artikelen 1991 tot en met 1997 van
het Burgerlijk Wetboek, welke laatste de verplichtingen van de lasthebber bepalen, houden afzonderlijk of samen
genomen een verbod in voor de lasthebber om zijn opdracht aan een derde op te dragen.
In het bijzonder artikel 1994, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de lasthebber aansprakelijk is voor
hem die hij bij de uitvoering van zijn opdracht in zijn plaats heeft gesteld wanneer hij de macht om iemand in zijn
plaats te stellen niet heeft bekomen, heeft enkel betrekking op de aansprakelijkheid van de lasthebber en doet
geen afbreuk aan het recht van de lasthebber om, met toepassing van de artikelen 1236 en 1237 van het
Burgerlijk Wetboek, een derde in zijn plaats te stellen om de verbintenissen uit te voeren die voor hem uit de
lastgeving voortvloeien.
1.2. In haar regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde conclusie voerde eiseres aan dat het sociaal
secretariaat SAP, dat al de personeelszaken van eiseres behartigde, door de heer J., die daarvoor zelf volmacht
had gekregen van de beheerraad, gemandateerd was om “de redactie van de ontslagbrief om dringende reden”
te betekenen.
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Na te hebben vastgesteld dat het bij eiseres voor ontslag bevoegde orgaan, de beheerraad, die bevoegdheid
mandateerde aan haar voorzitter, de heer J., beslist het arbeidshof dat niet kan worden aangenomen dat
diezelfde lastgeving door de lasthebber, de heer J., zelf nog eens rechtsgeldig gemandateerd kon worden aan de
NV SAP.
Met die beslissing, die het neemt zonder vast te stellen dat de verbintenis van de heer J. als lasthebber van (de
beheerraad van) eiseres beantwoordt aan een van de gevallen waarin een verbintenis iets te doen niet door een
derde kan worden voldaan (schending van de artikelen 1236 en 1237 van het Burgerlijk Wetboek), schendt het
arbeidshof de artikelen 1984, 1985, 1987, 1991 tot en met 1997 van het Burgerlijk Wetboek, die geen van alle
een verbod inhouden voor de lasthebber om zijn opdracht aan een derde op te dragen, en met zijn daarop
steunende beslissing dat het ontslag om dringende reden van 19 oktober 1998 door een daartoe niet
gemandateerd en dus onbevoegd persoon werd gegeven en de onmiddellijke beëindiging van de
arbeidsovereenkomst op die wijze onregelmatig is gebeurd en aan eiseres is toe te schrijven, zodat zij voor
verweerder recht doet ontstaan op een beëindigingsvergoeding, eveneens de artikelen 35 en 39 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet wettig ongegrond en bevestigt niet wettig het in
eerste aanleg gewezen vonnis van de arbeidsrechtbank (schending van de artikelen 1236, 1237, 1984, 1985,
1987, 1991 tot en met 1997 van het Burgerlijk Wetboek en 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten).

2. Tweede onderdeel

2.1. Alvorens met een lasthebber te onderhandelen, heeft een derde het recht de overlegging van een volmacht
te eisen teneinde zich van het bestaan van de lastgeving te vergewissen, evenwel zonder dat hij daartoe verplicht
is.
Maar indien de derde dat niet doet, namelijk omdat hij voldoende zekerheid heeft omtrent het bestaan en de
omvang van de lastgeving, is het gevolg daarvan dat in geval van latere ontkenning ervan door de lastgever, de
derde ertoe gehouden is met wettige middelen het bewijs van de lastgeving te leveren en niet dat hijzelf het
bestaan van de lastgeving achteraf kan ontkennen indien noch de lastgever noch de lasthebber dienaangaande
enige betwisting opperen.
2.2. Uit het op 24 december 2003 regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde verzoekschrift tot hoger
beroep van eiseres en de op 1 juli 2004 eveneens door eiseres regelmatig ter griffie van het arbeidshof
neergelegde conclusie blijkt dat eiseres voor het arbeidshof niet alleen nooit heeft betwist, maar altijd heeft
aangevoerd dat “het sociaal secretariaat SAP” van eiseres volmacht kreeg om verweerder te ontslaan en
derhalve dat “het sociaal secretariaat SAP” bij het ontslag van verweerder is opgetreden als haar lasthebber. Ook
het arbeidshof stelt in het bestreden arrest die door eiseres als grief tegen het vonnis van de eerste rechter
aangevoerde argumentatie vast. Uit de vaststelling van het arbeidshof blijkt niet dat “het sociaal secretariaat SAP”
enige betwisting zou hebben geopperd over de door eiseres ingeroepen lastgeving aan haar.
Het arbeidshof overweegt dat uit de beschikbare beoordelingselementen blijkt dat de lastgeving voor het geven
van een ontslag aan verweerder werd gegeven aan “de VZW-voorzitter (d.i. de voorzitter van de vereniging
zonder winstoogmerk die eiseres is), de heer J., doch niet aan de heer D. van SAP NV”, dat “niet (kan) worden
aangenomen dat diezelfde lastgeving dan door de lasthebber (de heer J.) zelf nog eens rechtsgeldig
gemandateerd kon worden aan SAP NV” en dat de aldus “onbevoegd verrichtte eenzijdige rechtshandeling” die
het ontslag wegens dringende reden van verweerder was, niet tijdig werd bekrachtigd, dit wil zeggen vóór het
verstrijken van de vervaltermijn van drie werkdagen te rekenen vanaf de kennisneming van de aan verweerder
verweten tekortkomingen.
Het arbeidshof overweegt vervolgens dat het het standpunt van eiseres niet bijtreedt waar die voorhoudt dat
verweerder de regelmatigheid van het ontslag door een persoon zonder mandaat niet meer zou kunnen betwisten
omdat hij daartegen niet onmiddellijk na zijn ontslag heeft geprotesteerd en er pas bij het inleiden van de
procedure bij de arbeidsrechtbank gewag van heeft gemaakt.
Op die overwegingen en zonder in deze zaak vast te stellen dat verweerder van (de heer D. van) de NV SAP een
volmacht heeft geëist om zich van het al dan niet bestaan van een lastgeving te vergewissen en zonder zelfs
maar te onderzoeken of verweerder het bestaan van een volmacht aan (de heer D. van) de NV SAP binnen een
redelijke, korte termijn heeft betwist, beslist het arbeidshof niet wettig dat het achterwege blijven van een eerder
en onmiddellijk protest van de ontslagen werknemer ten tijde van het ontslag zelf, als zodanig de
onregelmatigheid niet ongedaan maakt waardoor het ontslag zelf is aangetast (schending van de artikelen 1984,
1985 en 1987 van het Burgerlijk Wetboek) en oordeelt het niet wettig dat het ontslag om dringende reden van
19 oktober 1998 door een daartoe niet gemandateerd en dus onbevoegd persoon werd gegeven en de
onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst op die wijze onregelmatig is gebeurd en aan eiseres is toe
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te schrijven, zodat zij voor verweerder recht doet ontstaan op een beëindigingsvergoeding (schending van de
artikelen 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet wettig ongegrond en bevestigt niet wettig het in
eerste aanleg gewezen vonnis van de arbeidsrechtbank (schending van de artikelen 1984, 1985, 1987 van het
Burgerlijk Wetboek en 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

3. Derde onderdeel

3.1. Krachtens artikel 1998 van het Burgerlijk Wetboek is de lastgever gehouden de verbintenissen na te komen
die de lasthebber overeenkomstig de hem verleende macht heeft aangegaan. Hij is niet gehouden tot hetgeen
daarbuiten mocht zijn gedaan, dan voor zover hij zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft bekrachtigd.
Een bekrachtiging door de lastgever van een rechtshandeling die een daartoe niet gemachtigde persoon heeft
gesteld, heeft in beginsel terugwerkende kracht tot op de datum waarop de rechtshandeling werd gesteld tussen
de partijen, dit wil zeggen tussen de lastgever en de ingevolge de bekrachtiging bevoegd gemaakte lasthebber,
alsook ten aanzien van derden op voorwaarde dat de door derden verworven rechten daardoor niet worden
gekrenkt.
Een ontslag waartoe werd overgegaan door een daartoe onbevoegde persoon, dat achteraf door de tot ontslag
bevoegde persoon of instantie wordt bekrachtigd, heeft zijn volledige uitwerking en brengt al zijn gevolgen teweeg
vanaf het ogenblik waarop het werd gegeven.
Krachtens artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten kan ontslag
wegens dringende reden niet meer zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn worden gegeven,
wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich
hierop beroept.
De bekrachtiging van een ontslag wegens dringende reden waartoe een onbevoegde persoon of instantie is
overgegaan, bindt de lastgever die tot bekrachtiging overgaat met volledige uitwerking als zodanig op het
ogenblik waarop het ontslag plaatshad. De omstandigheid dat de bekrachtiging gebeurt meer dan drie werkdagen
sedert het feit ter rechtvaardiging ervan bekend is aan de bekrachtigende partij, ontneemt op zich aan dat ontslag
niet de tijdigheid vereist door artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.
3.2. Het arbeidshof beslist dat het ontslag wegens dringende reden van verweerder, dat volgens het arbeidshof
werd gegeven door een daartoe niet bevoegde persoon, niet tijdig werd bekrachtigd door de beheerraad van
eiseres of door de daartoe effectief gemandateerde voorzitter van eiseres, de heer J., met name niet binnen drie
werkdagen te rekenen vanaf de kennisneming, door eiseres, van de aan verweerder verweten tekortkomingen.
(Ook) op die basis beslist het arbeidshof dat het ontslag om dringende reden door een daartoe niet
gemandateerde en dus onbevoegde persoon werd gegeven en dat de onmiddellijke beëindiging van de
arbeidsovereenkomst op die wijze onregelmatig is gebeurd.
Met zijn voornoemde overwegingen schendt het arbeidshof de artikelen 1984, 1985, 1987 en, inzonderheid, 1998
van het Burgerlijk Wetboek en met zijn daarop steunende beslissing dat het ontslag om dringende reden van
19 oktober 1998 door een daartoe niet gemandateerd en dus onbevoegd persoon werd gegeven en de
onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst op die wijze onregelmatig is gebeurd en aan eiseres is toe
te schrijven, zodat zij voor verweerder recht doet ontstaan op een beëindigingsvergoeding, eveneens de
artikelen 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet wettig ongegrond en bevestigt niet wettig het in
eerste aanleg gewezen vonnis van de arbeidsrechtbank (schending van de artikelen 1984, 1985, 1987 en,
inzonderheid, 1998 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten).

4. Vierde onderdeel
Eerste subonderdeel

Enerzijds oordeelt het arbeidshof zoals hierboven wordt uiteengezet in het tweede onderdeel en hier uitdrukkelijk
wordt hernomen,
– met de overwegingen die het maakt onder de nummer  4 tot en met 9, op de bladzijden 11 tot en met 15

van het bestreden arrest, dat de (heer D. van de) NV SAP niet door eiseres gemandateerd was om over te
gaan tot ontslag van verweerder,

– met de overwegingen die het maakt onder nummer 10, op de bladzijden 15 en 16 van het bestreden
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arrest, dat het door een onbevoegde persoon aan verweerder gegeven ontslag niet tijdig werd
bekrachtigd,

– en met de overwegingen die het maakt onder nummer 11, op de bladzijden 16 en 17 van het bestreden
arrest, dat het de werknemer toegelaten is de betwisting over het al dan niet bestaan van een rechtsgeldig
mandaat van de ontslaggevende persoon pas naar voren te brengen op het ogenblik van de tegen de
werkgever bij de arbeidsrechtbank ingeleide procedure.

Anderzijds overweegt het arbeidshof dat verweerder, toen hij de ontslagbrief van 19 oktober 1998 vanwege de
heer D. van de NV SAP ontving, redelijkerwijze ervan mocht uitgaan dat eiseres daarmee de wil heeft geuit een
einde te willen stellen aan de arbeidsovereenkomst. Dat kan, volgens het arbeidshof, eveneens afgeleid worden
uit de daarop volgende gebeurtenissen, meer bepaald de aangetekende brief die verweerder de dag van de
ontvangst van de ontslagbrief, op 20 oktober 1998, aan eiseres richtte, en waarin hij onder meer protesteerde
tegen de inhoud van de ontslagbrief van 19 oktober 1998 en de toezending, als antwoord daarop, van een op
26 oktober 1998 gedagtekend formulier C4 waarop melding werd gemaakt van een beëindiging van de
tewerkstelling om dringende reden per 19 oktober 1998. Volgens het arbeidshof kreeg verweerder op die wijze
“duidelijkheid en zekerheid over de bij (eiseres) bestaande wil om de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen”.
Uit de vaststellingen van het arbeidshof blijkt bovendien dat het voornoemde formulier C4 aan verweerder werd
afgeleverd “via SAP-Personeelsdiensten”.
De hierboven onderscheiden overwegingen zijn tegenstrijdig en stellen het Hof niet in de mogelijkheid zijn
wettigheidstoezicht uit te oefenen: zij impliceren dat het arbeidshof enerzijds overweegt dat de persoon die
verweerder ontsloeg, daartoe door eiseres niet gemachtigd was en verweerder zich terecht daarop beriep,
anderzijds dat datzelfde ontslag verweerder duidelijkheid en zekerheid verschafte over de wil tot beëindiging
uitgaande van eiseres en verweerder zich terecht daarop beriep. Tegenstrijdigheid van motieven staat gelijk met
de ontstentenis van motivering.
Het arbeidshof schendt artikel 149 van de Grondwet door zijn beslissing te steunen enerzijds op overwegingen
die inhouden dat het ontslag dat aan verweerder werd gegeven, uitging van een persoon die onbevoegd was
eiseres te binden, op wiens onbevoegdheid verweerder zich beriep (en wettig kon beroepen), anderzijds op
overwegingen die inhouden dat dat ontslag verweerder duidelijkheid en zekerheid verstrekt van de bij eiseres
bestaande wil de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Tweede subonderdeel

Ontslag is de rechtshandeling waarbij een partij bij de arbeidsovereenkomst te kennen geeft dat zij de
arbeidsovereenkomst wil beëindigd zien.
Zoals voor de geldigheid van een overeenkomst, overeenkomstig artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek, is voor
de geldigheid van een eenzijdige rechtshandeling een volwaardige wilsuiting en bekwaamheid vereist van de
partij van wie de rechtshandeling uitgaat.
Een ontslag is derhalve maar rechtsgeldig en bestaand indien het uitgaat van een tot ontslag bevoegde partij bij
de arbeidsovereenkomst. Het ontslag uitgaande van een daartoe onbevoegde persoon is geen geldige wilsuiting
van een partij en als zodanig onbestaande.
Het arbeidshof oordeelt, zoals hierboven wordt uiteengezet in het tweede onderdeel en hier uitdrukkelijk wordt
hernomen,
– met de overwegingen die het maakt onder de nummers 4 tot en met 9, op de bladzijden 11 tot en met 15

van het bestreden arrest, dat de (heer D. van de) NV SAP niet door eiseres gemandateerd was om over te
gaan tot ontslag van verweerder,

– met de overwegingen die het maakt onder nummer 10, op de bladzijden 15 en 16 van het bestreden
arrest, dat het door een onbevoegde persoon aan verweerder gegeven ontslag niet tijdig werd
bekrachtigd,

– en met de overwegingen die het maakt onder nummer 11, op de bladzijden 16 en 17 van het bestreden
arrest, dat het de werknemer toegelaten is de betwisting over het al dan niet bestaan van een rechtsgeldig
mandaat van de ontslag gevende persoon pas naar voren te brengen op het ogenblik van de tegen de
werkgever bij de arbeidsrechtbank ingeleide procedure.
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Aldus beslist het arbeidshof dat het aan verweerder gegeven ontslag niet uitging van een persoon die gemachtigd
en bekwaam was om namens eiseres ontslag te geven en dat verweerder zich wettig op die onbevoegdheid
beroept.
Met die overwegingen en zonder vast te stellen dat eiseres op een andere wijze, al dan niet op een ander tijdstip,
dan met de ontslagbrief uitgaande van (de heer D. van) de NV SAP overging tot ontslag van verweerder, beslist
het arbeidshof niet wettig dat het aan verweerder gegeven ontslag door een daartoe niet gemandateerde en
onbevoegde persoon neerkomt op de onmiddellijke en onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst
toe te schrijven aan eiseres (schending van artikel 32, 5°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten en van de artikelen 1108, 1984, 1985 en 1987 van het Burgerlijk Wetboek), die voor
verweerder een recht op een opzeggingsvergoeding doet ontstaan (schending van de artikelen 35 en 39 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet wettig ongegrond en bevestigt niet wettig het in
eerste aanleg gewezen vonnis van de arbeidsrechtbank (schending van artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek
en 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

III. Beslissing van het hof
Beoordeling
Eerste onderdeel

1. Uit artikel 1994 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de lasthebber aansprakelijk is voor hem die hij bij
de uitvoering van zijn opdracht in zijn plaats heeft gesteld, volgt dat de lastgever aan de lasthebber de toelating
kan verlenen zich voor de uitvoering van het mandaat te laten vertegenwoordigen of bijstaan.
Deze toelating kan zelfs stilzwijgend zijn.
2. Zonder vast te stellen dat de voorzitter van de VZW die door de raad van bestuur van eiseres gemandateerd
werd om tot het ontslag van verweerder over te gaan, geen toelating tot plaatsvervanging had, vermocht het
arrest niet wettig te oordelen dat de lasthebber zich voor de uitvoering van dit mandaat niet kon laten
vertegenwoordigen door het sociaal secretariaat.
3. Door te beslissen dat het sociaal secretariaat geen mandaat had om verweerder te ontslaan, zodat het ontslag
onregelmatig was, schendt het arrest de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.
4. Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
5. Wanneer een lasthebber van de werkgever in naam en voor rekening van de werkgever de
arbeidsovereenkomst ten aanzien van de werknemer schriftelijk beëindigt, heeft de werknemer het recht de
overlegging van een volmacht te eisen teneinde zich van het bestaan van de lastgeving te vergewissen.
Hij is er nochtans niet toe gehouden zulks te doen.
Wanneer hij dit niet doet en niet meer komt werken, aldus handelend alsof er wel degelijk een ontslag is geweest,
is het gevolg daarvan dat hij het bestaan van de lastgeving achteraf, tenzij binnen redelijk korte termijn, niet meer
kan ontkennen wanneer noch de lastgever, noch de lasthebber zelf dienaangaande enige betwisting opperen.
6. Het arrest beslist dat verweerder het mandaat van het sociaal secretariaat om tot zijn ontslag over te gaan nog
kon betwisten op het ogenblik dat verweerder de procedure tegen eiseres aanvatte, dit is meer dan zes maanden
nadat de ontslagbrief door het sociaal secretariaat namens eiseres aan verweerder werd toegezonden.
Het arrest oordeelt dat het achterwege blijven van een eerder en onmiddellijk protest van verweerder ten tijde van
het ontslag niet tot gevolg heeft dat dient aanvaard te worden dat het sociaal secretariaat wel een mandaat had
tot ontslaan, dit ongeacht het feit dat de lastgever en de lasthebber zelf daaromtrent geen betwisting voerden.
7. Door te beslissen dat het sociaal secretariaat geen mandaat had om verweerder te ontslaan, zodat het ontslag
onregelmatig was, schendt het arrest de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.
8. Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest zal melding worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter
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Robert Boes, als voorzitter, en de raadsheren Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois, Ghislain Londers en Eric Dirix,
en in openbare terechtzitting van zes februari tweeduizend en zes uitgesproken door afdelingsvoorzitter Robert
Boes, als voorzitter, in aanwezigheid van advocaat-generaal Anne De Raeve, met bijstand van adjunct-griffier
Johan Pafenols.

Volledige tekst, Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- TBBR 2007, afl. 2, 96

- RW 2006-07, afl. 34, 1410 en http://www.rw.be (26 april 2007)
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Gent (7e k.) 24 oktober 2005

Gent (7e k.) 24 oktober 2005 TRV 2005, afl. 7, 473.
Samenvatting 1
De burgerlijke procedure moet enkel worden geschorst indien de strafvordering is ingesteld en daarover nog niet
definitief is beslist (art. 4 V.T.Sv.). Een opsporingsonderzoek door de procureur des Konings betekent niet dat de
strafvordering werd ingesteld. De regel geldt enkel wanneer de burgerlijke vordering gesteund is op dezelfde gronden
als de strafvordering. De vordering in bestuursaansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout (art. 530 W. Venn.)
vereist geen strafbare inbreuk. Zij is gesteund op andere gronden dan de klacht met burgerlijke partijstelling, zodat er
geen vrees bestaat voor tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid tussen de burgerlijke beslissing en een mogelijke
strafrechtelijke beslissing.

Trefwoorden:
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV)
Burgerlijke vordering, bevoegdheid strafrechter, algemeen

Samenvatting 2
De invereffeningstelling van een virtueel failliete vennootschap kan op zich niet worden gekwalificeerd als een
kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement, aangezien de vennootschap op dat ogenblik reeds
virtueel failliet was en de schuldenlast door de invereffeningstelling niet is toegenomen.

Trefwoorden:
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV) Vereffening vennootschap, algemeen

Samenvatting 3
Het opstellen van jaarrekeningen die geen getrouw beeld geven van de vennootschap, gepaard met het verderzetten
van de deficitaire activiteiten en het niet-respecteren/ontlopen van de alarmbelprocedure kan als een kennelijk grove
fout worden beschouwd. Deze fouten hebben bijgedragen tot de faillietverklaring als hierdoor de vennoten zich niet
tijdig konden beraden over mogelijke sanerings- en herstructureringsmaatregelen.

Trefwoorden:
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV)

Samenvatting 4
Als het niet-opnemen van het bestuurdersmandaat niet heeft bijgedragen tot het faillissement, kunnen de betrokken
bestuurders niet aansprakelijk worden gesteld op grond van art. 530 W. Venn. In casu is daarom enkel de bestuurder
die de jaarrekening heeft opgesteld die geen getrouw beeld gaf van de toestand van de vennootschap, aansprakelijk
op grond van art. 530 W. Venn., omdat niet wordt bewezen dat de passieve bestuurders, die terzake geen bijzondere
opleiding hebben genoten, wel de tekortkomingen in de verslaggeving zouden hebben vastgesteld zo zij zich meer
zouden hebben ingelaten met het bestuur.

Trefwoorden:
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV)

Samenvatting 5
Bij de niet-naleving van de alarmprocedure wordt vermoed dat de schade die derden lijden, volgt uit de nalatigheid
van de bestuurder(s) om de alarmbelprocedure toe te passen. De bestuurder kan het tegenbewijs leveren door aan te
tonen dat gedurende het verdere bestaan van de vennootschap het passief van de vennootschap niet wezenlijk is
aangegroeid en geen bijkomende verliezen meer werden geleden.

Trefwoorden:
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV)
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Cass. (1e k.) 17 september 2004 (J.T. / M.H. en B.M., R.T. en C.G.)

Cass. (1e k.) 17 september 2004 (J.T. / M.H. en B.M., R.T. en C.G.) https://juportal.be (15 februari 2006); TRV 2005,
afl. 6, 389, noot TAS, R..
Samenvatting 1
Het is niet tegenstrijdig om enerzijds te beslissen dat de bestuurders van een NV die in strijd met art. 633 W. Venn.
(oud art. 103 Venn.W.) de algemene vergadering niet hebben samengeroepen, aansprakelijk zijn voor het
nettopassief omdat zij een deficitaire handel in stand hebben gehouden en het wettelijk vermoeden van oorzakelijk
verband niet hebben weerlegd, en anderzijds te oordelen dat niet is bewezen dat deze fout heeft bijgedragen tot het
faillissement voor de toepassing van artikel 530 W. Venn. (oud artikel 63ter Venn.W.), aangezien de bestuurders ook
de aandeelhouders waren en het dus aannemelijk is dat de algemene vergadering zou hebben beslist de activiteiten
verder te zetten. Een dergelijke beslissing miskent evenmin het begrip 'oorzakelijk verband'. De aansprakelijkheid op
grond van artikel 633 W. Venn. (alarmbelprocedure) is immers aan eigen regels onderworpen, waarvan de gevolgen
verschillen van de aansprakelijkheid op grond van artikel 530 W. Venn. (kennelijk grove fout).

Trefwoorden:
Alarmbelprocedure NV Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV)

Samenvatting 2
Het verweer waarin een bestuurder aanvoert dat de gedelegeerd bestuurder alle litigieuze handelingen heeft gesteld,
en derhalve alleen aansprakelijk is voor de schade, kan niet worden beschouwd als een vordering tot vrijwaring tegen
deze gedelegeerd bestuurder.

Trefwoorden:
Herroeping van het gewijsde Dagelijks bestuur N.V.
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Gent 21 december 2000

Gent 21 december 2000 JDSC 2002, 200, noot DELVAUX, M.; TBH 2001 (verkort), 739
Samenvatting 1
Het begrip kennelijk grove fout houdt in dat de fout van de bestuurders enerzijds een kennelijke fout is, dit wil zeggen
een fout die door elk redelijk persoon als noodzakelijkerwijze foutief bevonden wordt en anderzijds dat de fout grof is,
hetgeen nauw aansluit bij opzet en bedrog, minstens steunt op een onredelijk inzicht. Het volstaat dat deze fout tot
het faillissement heeft bijgedragen, maar indien de vennootschap reeds in een virtuele faillissementstoestand
verkeerde op het ogenblik dat de grove fout wordt gepleegd, is er geen aanleiding om toepassing te maken van art.
63ter Venn.W., zelfs al bestaat de mogelijkheid dat er een toename van het passief zou uit voortgevloeid zijn.

Trefwoorden:
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV)

Samenvatting 2
De vaststelling dat de boekhoudwetgeving niet werd nageleefd zodat de boekhouding niet weergaf dat het eigen
vermogen negatief was, toont niet aan op welke wijze deze vaststelling heeft bijgedragen tot het faillissement. Het
opsmukken van de balans is weliswaar een fout, die evenwel niet zonder meer een oorzaak van noch bijdrage tot het
faillissement is.

Trefwoorden:
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV)

Samenvatting 3
Een poging om een in financiële moeilijkheden verkerend bedrijf alsnog te redden, zelfs indien het achteraf
beschouwd nutteloos blijkt geweest te zijn, is niet meteen een grove fout. Dit geldt wanneer de reddingspoging
bestond in de overdracht van activa, waarvan de betaling boekhoudkundig correct gebeurde door middel van
compensatie en waarvan de prijs verantwoord was.

Trefwoorden:
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV)

Samenvatting 4
Het toekennen van voorschotten aan een andere vennootschap op een ogenblik dat deze reeds in vereffening is,
zonder verdere verantwoording, is een kennelijk grove fout in de zin van art. 63ter Venn.W.

Trefwoorden:
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV)

Samenvatting 5
Het verzuim om toepassing te maken van art. 103 Venn.W. is weliswaar een fout, en heeft het faillissement
uitgesteld, doch heeft niet tot het faillissement bijgedragen.

Trefwoorden:
Bijeenroeping algemene vergadering NV Alarmbelprocedure NV

Volledige tekst
Zet.: R. Thybergin (voorzitter ), H. Debucquoy en D. Floren (raadsheren )
Pl.: M. Cottiels, J. Nys, J. Lievens, C. Van Buggenhout, M. Boeykens, M. Grysolle en J. Verbist
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Uitspraak

Na het tussenarrest van 8 juni 2000, waarbij de zaken werden samengevoegd en de debatten ambtshalve werden
heropend teneinde partijen toe te laten het faillissementsvonnis van N.V. Wood Decor voor te leggen, werden de
debatten opnieuw gesloten ter zitting van 29 juni 2000.

I. Voorgaanden

Voor wat betreft de procedurele voorgaanden kan het hier volstaan te verwijzen naar het tussenarrest van 8 juni
2000 aangaande het hoger beroep tegen het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde,
afdeling Dendermonde, derde kamer van 31 december 1997.

II. Bespreking
1. Voorafgaandelijke opmerking

Het bestreden vonnis is definitief wat de op grond van artikel 448 van de Faillissementswet uitgesproken
veroordeling ten aanzien van de curatoren van WD International betreft.
Daarenboven werd door de curatoren van Wood Decor geen hoger beroep ingesteld tegen de afwijzing van hun
vorderingen ten aanzien van B.V.B.A. Bogaert Herman en N.V. Imbo.
De partijen B.V.B.A. Bogaert Herman, N.V. Imbo en de curatoren van WD International,, van wie niets meer wordt
gevorderd en die zelf ook geen enkele vordering stellen, staan bijgevolg buiten de zaak.
Het geschil is thans beperkt tot de problematiek van de aansprakelijkheid van de bestuurders van Wood Decor.

2. Feitelijke gegevens

2.1.
De N.V. Mutsaardhoeve werd opgericht bij akte van 3 juni 1983. Bij akte van 22 maart 1984 werd de naam
gewijzigd in Wood Decor en werd het statutair doel uitgebreid met de vervaardiging en de aan- en verkoop van
parket en aanverwante producten, hetgeen de voornaamste activiteit van de vennootschap werd.
De raad van bestuur van Wood Decor was samengesteld uit Herman Bogaert, Bart Bogaert, Francine Bogaert en
Anita Verhaegen. Herman Bogaert, die ook gedelegeerd bestuurder was van de gefailleerde vennootschap, was
tevens zaakvoerder van B.V.B.A. Bogaert Herman, gedelegeerd bestuurder van N.V. Imbo en vereffenaar van
N.V. Houtzagerij De Gendt.
In het begin van de jaren '90 had Wood Decor te kampen met liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen. Deze situatie
leidde ertoe dat Wood Decor tussen 1991 en 1995 herhaaldelijk werd opgeroepen voor de Rechtbank van
Koophandel te Dendermonde, teneinde er gehoord te worden en er haar verdediging voor te dragen betreffende
het eventueel door de rechtbank ambtshalve in faling verklaren van de vennootschap.
Omdat geen beroep kon worden gedaan op kredieten of derden-investeerders (volgens de bestuurders) of om het
faillissement uit te stellen en activa te onttrekken (volgens de curatoren) werd een constructie uitgewerkt, waarbij
het machinepark en de houtvoorraad van Wood Decor werden verkocht aan een nieuwe vennootschap, die zou
instaan voor de productie, waardoor Wood Decor over middelen zou beschikken om haar schulden (grotendeels)
te vereffenen en verder uitsluitend zou kunnen fungeren als verkoopsmaatschappij.
Via N.V. Imbo verwierf Herman Bogaert een meerderheidsparticipatie in de N.V. Armatic, die werd omgevormd tot
N.V. WD International, waarvan hij het dagelijks bestuur waarnam.
Middels 6 facturen, opgesteld tussen 30 september en 28 december 1993 werden het machinepark en de
voorraden van Wood Decor verkocht aan WD International voor een totaal bedrag van 50.594.051 fr. Op
16 september 1994 werden creditnota's uitgeschreven voor een bedrag van 8.199.363 fr., derwijze dat de activa
van Wood Decor uiteindelijk werden verkocht voor de som van 42.394.688 fr.
Op deze verkoop werden door WD International twee voorschotten betaald van respectievelijk 4.160.000 fr. en
3.000.000 fr. Het saldo zou worden gefinancierd door de Kredietbank, maar omdat deze instelling zich op het
laatste ogenblik zou hebben teruggetrokken, werd het grootste deel van het door WD International verschuldigd
bedrag verrekend met de bedragen, die haar door Wood Decor verschuldigd waren uit hoofde van de leveringen
van afgewerkte parketvloeren.
Ondanks deze operatie bleef er onder meer een belangrijke schuld bestaan ten aanzien van de B.T.W.-
administratie en op 20 maart 1995 werd Wood Decor ambtshalve failliet verklaard. Mede omdat Wood Decor
veruit de belangrijkste klant was van WD International kwam ook deze vennootschap voor onoverkomelijke
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moeilijkheden te staan en bij vonnis van 19 juni 1995 werd ook WD International ambtshalve failliet verklaard.
2.2.
In het kader van de huidige aansprakelijkheidsvordering, ingesteld door de curatoren van Wood Decor tegen de
bestuurders van deze vennootschap, werd bedrijfsrevisor Verschueren bij tussenvonnis van 15 mei 1997 belast
met een onderzoek van de boekhouding van Wood Decor en van de relaties tussen Wood Decor en WD
International.
In haar eindbesluit vermeldt de deskundige onder meer dat:
– zij tijdens haar onderzoek een groot aantal boekhoudkundige onregelmatigheden heeft vastgesteld, zoals

een overschatting van het eigen vermogen en het ontbreken van een aantal documenten;

– de overname van de activa door WD International qua boekhoudtechniek op een normale manier werd
verwerkt en boekhoudtechnisch werd betaald, hoewel er over bepaalde posten onvoldoende
verantwoording wordt verstrekt, waardoor zij zich onder meer niet kan uitspreken over het bona fide
karakter van de individuele transacties en de rechtmatigheid van de globale betaling;

– er beschikbare fondsen werden aangewend om de schulden van Wood Decor aan N.V. Imbo en B.V.B.A.
Bogaert Herman aan te zuiveren en om gelden over te hevelen naar Houtzagerij De Gendt.

2.3.
Samengevat is het de stelling van de curatoren van Wood Decor dat de boekhoudkundige onregelmatigheden
en vooral de verkoop van activa aan WD International ertoe strekten de vennootschapsgoederen aan het
faillissementsbeslag te onttrekken, waardoor de onderneming volledig werd uitgehold. Voor hen staan een
kennelijk grove fout in de zin van artikel 63ter van de Vennootschapswet en de daaruit voortvloeiende
aansprakelijkheid van de bestuurders vast.
Deze laatsten daarentegen zijn van oordeel dat de herstructureringsoperatie (waarvan de rechtbank van
koophandel via het depistage-onderzoek kennis had) enkel tot doel had de onderneming te redden. Het
mislukken van deze operatie impliceert volgens hen niet dat er grove fouten werden begaan, terwijl, in de mate
fouten kunnen weerhouden worden, er geen oorzakelijk verband bestaat met het faillissement.

4. De aansprakelijkheid op grond van artikel 63ter van de Vennootschapswet

De door de curatoren van Wood Decor op grond van artikel 63ter van de Vennootschapswet tegen de bestuurders
van deze vennootschap ingestelde aansprakelijkheidsvordering veronderstelt dat drie elementen aanwezig zijn:
– een faillissement, waarvan het actief niet volstaat om het passief te delgen;

– een kennelijk grove fout, begaan door een bestuurder of een andere persoon die ten aanzien van de
zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid heeft gehad;

– de vaststelling dat deze kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement.

Dat er in casu een faillissement voorhanden is, waarvan het passief het actief overtreft, staat (ondanks het door
de bestuurders geformuleerd voorbehoud) buiten betwisting.
Het begrip «kennelijk grove fout» houdt in dat de fout van de bestuurder(s), enerzijds, een kennelijke fout is, dit
wil zeggen een fout die door elk redelijk persoon als noodzakelijkerwijs foutief bevonden wordt (de rechter, die
zich niet mag inlaten met het beleid van de vennootschap en geen oordeel mag vellen over de opportuniteit of de
doelmatigheid van de genomen beslissingen, beschikt over een marginale toetsingsbevoegdheid), en, anderzijds,
dat de fout grof is, hetgeen nauw aansluit bij opzet en bedrog, minstens steunt op een onredelijk inzicht.
Er hoeft niet te worden aangetoond dat er een «direct» oorzakelijk verband bestaat tussen de in hoofde van de
bestuurder(s) vastgestelde kennelijk grove fout en het faillissement. Het volstaat dat deze fout tot het
faillissement heeft bijgedragen, maar indien de vennootschap reeds in een virtuele faillissementstoestand
verkeerde op het ogenblik dat de grove fout wordt gepleegd is er geen aanleiding om toepassing te maken van
artikel 63ter van de Vennootschapswet, zelfs al bestaat de mogelijkheid dat er een passieftoename zou uit
voortgevloeid zijn.
Zich steunend op de bevindingen van bedrijfsrevisor Van Geet, het verslag van gerechtelijk deskundige
Verschueren en de overweging van de eerste rechter, weerhouden de curatoren als kennelijk grove fouten in
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de zin van artikel 63ter van de Vennootschapswet:
– de stelselmatige en grove schendingen van de boekhoudwetgeving;

– de verkoop van de productielijn en de voorraden (alle activa) teneinde het faillissement uit te stellen en de
vennootschapsgoederen aan het faillissementsbeslag te onttrekken in ruil voor onzekere
schuldvorderingen, waardoor de onderneming werd uitgehold, op een ogenblik dat er geen redelijke kans
meer was op herstel;

– het toestaan van onverantwoorde voorschotten aan N.V. Houtzagerij De Gendt op een ogenblik dat het
reeds duidelijk was dat deze onderneming reddeloos verloren was en zelfs na de invereffeningstelling
ervan;

– het nalaten toepassing te maken van artikel 103 van de Vennootschapswet en het verder zetten van een
hopeloos deficitaire activiteit.

4.1. De niet-naleving van de boekhoudwetgeving

Dat de boekhoudwetgeving niet werd nageleefd staat genoegzaam vast. Nochtans volstonden de beschikbare
stukken voor bedrijfsrevisor De Geet en voor de gerechtelijk deskundige om de boekhouding van de onderneming
na te gaan en te controleren.
Op grond van het verslag Van Geet kan worden aangenomen dat, indien de boekhoudwetgeving correct zou zijn
toegepast, het eigen vermogen van Wood Decor negatief zou geweest zijn. Deze situatie bestond echter reeds bij
het opstellen van de jaarrekening per 31 december 1992 en er wordt niet in het minst aangetoond op welke wijze
deze vaststelling, evenals de andere aan Wood Decor verweten inbreuken op de boekhoudwetgeving, hebben
bijgedragen tot het op 20 maart 1995 uitgesproken faillissement.
Het «opsmukken» van de balans, waardoor een vertekend beeld van de financiële toestand van de vennootschap
wordt gegeven, kan er derden hebben toe aangezet met de vennootschap te contracteren, waardoor deze
schuldeisers eventueel over een quasi-delictuele vordering kunnen beschikken ten aanzien van de bestuurder(s),
in de mate zij er in slagen een fout, schade en het oorzakelijk verband tussen beide aan te tonen. Op zich is het
weliswaar een fout, doch die is niet zonder meer oorzaak van noch bijdrage tot het faillissement.

4.2. De verkoop van de activa

Dat de verkoop van het machinepark en de voorraden aan WD International moet worden aangezien als een
constructie, die er enkel toe strekte het faillissement uit te stellen en vooral de vennootschapsgoederen aan het
faillissement te onttrekken, is een onbewezen bewering.
Weliswaar betrof het een – uiteindelijk niet succesvolle – reddingsoperatie (en in die zin werd aanvankelijk
inderdaad een faillissement vermeden), doch onder meer in zijn verslag van 22 september 1995 bevestigt de
bedrijfsrevisor Van Geet de realiteit van het opzet, met name dat, na de overdracht van de stock, en het
productiematerieel, WD International bruut hout verwerkte tot legklare parket, dat Wood Decor instond voor de
commercialisering van dit parket en dat WD International maandelijks haar productie aan Wood Decor
factureerde.
Een poging om een in financiële moeilijkheden verkerend bedrijf alsnog te redden (zelfs indien het achteraf
beschouwd nutteloos blijkt te zijn geweest) is niet meteen een grove fout en in casu blijkt dat door de operatie
zelfs een aantal schulden kon afgebouwd worden (de schuld aan de R.S.Z. werd zelfs integraal betaald). Het
moge dan ook duidelijk zijn dat de aan de bestuurders verweten «constructie» weliswaar het faillissement heeft
uitgesteld, maar er niet heeft toe bijgedragen (minstens wordt het tegendeel niet bewezen).
De boekhoudkundige verwerking van de betaling van de overname van de activa door middel van compensatie
gebeurde volgens de gerechtelijk deskundige op een correcte wijze. De bedenking van de deskundige dat geen
uitsluitsel kan gegeven worden over het bonafide karakter van individuele transacties komt eerder over als een
gratuite bewering dan als een op feiten en vaststellingen, gesteunde bevinding. Hoe dan ook kan aan de hand
van een dergelijk besluit bezwaarlijk worden besloten tot het bestaan van een kennelijk grove fout. Dat bepaalde
verantwoordingen niet steeds voorhanden zijn is daartoe een onvoldoende reden.
De netto verkoopprijs van het materieel en het machinepark bedroeg 13.579.820 fr., nu de oorspronkelijke
drie facturen (nummers 2767, 2768 en 3753 van 1993) voor een totaal bedrag van 19.458.026 fr., dienen te
worden verminderd met drie creditnota's (nummers 2590, 2591 en 2593 van 1994) voor een totaal bedrag
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van 5.878.206 fr. Deze creditnota's zijn volgens Herman Bogaert het gevolg van het feit dat het van meetaf
aan de bedoeling van partijen was dat de waarde van de verkochte goederen na één jaar opnieuw zou
geëvalueerd worden. Weliswaar worden hier geen verdere gegevens over verstrekt, maar, waar volgens een
verslag van de Kredietbank, daterend van augustus 1994, de vrije verkoopwaarde van de uitrusting van
Wood Decor geraamd wordt op 11.612.000 fr., kan de voormelde verkoopprijs (circa 13,5 miljoen fr.) als
verantwoord worden beschouwd. Uit hetzelfde verslag blijkt immers dat de daarin eveneens vermelde geschatte
gebruikswaarde van 22.554.000 fr. als een louter theoretische waarde moet worden beschouwd.
Ter bevestiging van het voorgaande kan in het kader van de beoordeling van de aard en de bedoeling van de
verkoop van de activa worden verwezen naar het besluit van de bedrijfsrevisor bij het hoofdstuk over de relaties
tussen Wood Decor en WD International:
«WD en WDI blijken tijdens hun werking sterk financieel en commercieel afhankelijk van elkaar te zijn. De
overbrenging van de productieactiviteiten van WD naar WDI heeft financieel weinig soelaas gebracht. De
financiële betrokkenheid tussen WD en WDI is nodig geweest om de continuïteit van beide ondernemingen te
kunnen behouden en heeft mettertijd uitbreiding genomen.»
Hieruit blijkt dus nogmaals dat niet aangetoond wordt dat de door de curatoren gewraakte «constructie», opgezet
door de bestuurders van Wood Decor, kan worden beschouwd als een kennelijk grove fout, noch dat deze
operatie heeft bijgedragen tot het faillissement van de vennootschap.
Dit alles neemt niet weg dat – zoals hoger werd vastgesteld – het bestreden vonnis definitief is wat de
veroordeling van de curatoren van WD International op grond van artikel 448 van de Faillissementswet betreft, nu
de curatele in deze beslissing heeft berust.

4.3. De toekenning van onverantwoorde voorschotten aan en de overwaardering van de
tegoeden op N.V. Houtzagerij De Gendt

Op 27 augustus 1992 werd Herman Bogaert aangesteld als vereffenaar van Houtzagerij De Gendt, die op
19 november 1993 failliet werd verklaard.
Niettegenstaande Herman Bogaert derhalve goed op de hoogte was van de toestand van Houtzagerij De Gendt
werden tijdens de boekjaren 1992 en 1993 (dus grotendeels na de invereffeningstelling van Houtzagerij De
Gendt) door Wood Decor betalingen uitgevoerd ten bedrage van respectievelijk 2.007.225 fr. en 1.907.286 fr.
(hetzij in het totaal 3.914.511 fr.), waarvoor geen enkele verantwoording kan worden gegeven.
In de gegeven omstandigheden kan geen genoegen worden genomen met de bewering dat de «voorschotten
werden toegestaan op een ogenblik dat N.V. Houtzagerij De Gendt nog produceerde en leverde», hetgeen niet
enkel onbewezen, maar volkomen onwaarschijnlijk voorkomt.
Het betreft hier een niet onbelangrijk bedrag, dat zonder verantwoording uit het reeds noodlijdende Wood
Decor verdwenen is. Als zodanig kan deze transactie (betaling zonder aanwijsbare tegenprestatie) in hoofde
van Herman Bogaert worden aangemerkt als een kennelijk grove fout in de zin van artikel 63ter van de
Vennootschapswet. Weliswaar zal deze fout op zich geen oorzaak geweest zijn van het faillissement, maar de
verdwijning van bijna 4 miljoen frank uit de vennootschap heeft daar ongetwijfeld toe bijgedragen. Het is niet
bewezen dat de andere bestuurders hieraan hebben meegewerkt of hier zelfs maar kennis van hadden, zodat
hun aansprakelijkheid niet kan worden weerhouden.
Het niet-overboeken van de vordering van Wood Decor ten aanzien van Houtzagerij De Gendt naar de post
«dubieuze vorderingen» is dan weer een zuiver boekhoudkundige tekortkoming, waardoor de situatie van Wood
Decor niet waarheidsgetrouw werd weergegeven, maar die geen uitstaans heeft met het faillissement van de
vennootschap.

4.4. Het nalaten toepassing te maken van artikel 103 van de Vennootschapswet

De passiviteit van de bestuurders van Wood Decor en meer in het bijzonder het verzuim om toepassing te maken
van artikel 103 van de Vennootschapswet kan worden aangemerkt als een fout in hun hoofde. Het betreft hier
echter een fout, waarvan alle gegevens in acht genomen, enkel kan worden gesteld dat het faillissement erdoor
werd uitgesteld en niet dat zij tot het faillissement heeft bijgedragen. Overigens blijkt uit het geheel van de
voorhanden zijnde gegevens zeer duidelijk dat, in het kader van de herstructurering met het oog op het redden
van de onderneming, de vennootschap niet tot de ontbinding zou hebben besloten.

5. De aansprakelijkheid op grond van artikel 62, 2° lid van de Vennootschapswet

Waar de door artikel 63ter van de Vennootschapswet gestelde vereiste dat de in hoofde van de bestuurder(s)
vastgestelde kennelijk grove fout moet hebben bijgedragen tot het faillissement een veel losser verband
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veronderstelt dan het klassiek causaal verband tussen fout en schade, bepaalt artikel 62, 2° lid van de
Vennootschapswet dat de bestuurders, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor alle schade, die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van deze titel (de
wettelijke voorschriften inzake het bestuur van een vennootschap) of van de statuten van de vennootschap. Dit
wil zeggen dat, anders dan in het geval van artikel 63ter, de curatoren moeten aantonen welke specifieke fout van
de bestuurder(s) een wel bepaalde schade heeft veroorzaakt.
De curatoren van Wood Decor roepen vijf wettelijke voorschriften in, waarop een inbreuk zou zijn gepleegd, te
weten de artikelen 60, 64, 103, 54 en 77 van de Vennootschapswet.

5.1. Schending van artikel 60 van de Vennootschapswet

De ingeroepen schending van artikel 60 van de Vennootschapswet steunt op de tegenstrijdigheid van belangen,
welke is ontstaan ten gevolge van het feit dat Herman Bogaert, naast gedelegeerd bestuurder van Wood Decor,
ook belast was met het dagelijks bestuur van Houtzagerij De Gendt, zaakvoerder was van WD International en
gedelegeerd bestuurder van Imbo, terwijl Anita Verhaegen bestuurder was van Wood Decor én van Houtzagerij
De Gendt.
De curatoren sommen een aantal beslissingen op, waarvan zij van oordeel zijn dat artikel 60, § 1 ten onrechte
niet werd toegepast en vorderen op grond van dit verzuim de hoofdelijke veroordeling van de bestuurders van
Wood Decor tot betaling van 23.306.866 fr.
Nochtans blijven de curatoren in gebreke om het onrechtmatig karakter van de ingeroepen beslissingen aan te
tonen en de hieruit voortspruitende schade te bewijzen, zodat op deze vordering niet kan worden ingegaan.
– Tegenover de storting van 3.225.360 fr. door Wood Decor aan Herman Bogaert in 1993 staat de

vaststelling dat Herman Bogaert onder meer betalingen, verschuldigd door Wood Decor aan de R.S.Z.,
ten laste heeft genomen, met als resultaat dat blijkens de rekening-courant van Herman Bogaert hij, op
het ogenblik van het faillissement van Wood Decor, een vordering had op de vennootschap van
5.296.560 fr.

– De schuld van Wood Decor aan Imbo bestond effectief en de terugbetaling ervan in 1992 was op zich niet
foutief of onrechtmatig. De vaststelling van de gerechtelijk deskundige dat deze terugbetaling gebeurde in
weerwil van een subordinatieverklaring, ondertekend ten gunste van de Kredietbank betrekkelijk de
schuldvordering van Imbo, kan geen argument vormen in het voordeel van de curatele.

– Nopens de betalingen aan Houtzagerij De Gendt werd reeds geoordeeld onder randnummer 4.3. en
hierop wordt verder nog teruggekomen.

– Omtrent de «Vaststelling van de voorwaarden inzake intrest en terugbetaling van de rekeningen-courant
van de heer Herman Bogaert, de B.V.B.A. Bogaert Herman, de N.V. Imbo Brico en de N.V. Houtzagerij
De Gendt» wordt door de curatoren niet in het minst gepreciseerd welke onrechtmatige beslissingen
werden genomen, laat staan dat een daarmee in oorzakelijk verband staande schade wordt aangetoond.

– Over de creditnota's, opgesteld na de verkoop van activa aan WD International, werd eveneens reeds
geoordeeld onder randnummer 4.2.

5.2. Schending van artikel 64 van de Vennootschapswet

De curatoren geven zelf toe dat de schending van artikel 64 van de Vennootschapswet, dat de verplichting oplegt
in bepaalde gevallen een commissaris-revisor aan te stellen, op zich geen schade heeft kunnen berokkenen aan
de vennootschap. Op dit argument dient in het kader van de aansprakelijkheidsvordering dan ook niet verder te
worden ingegaan.

5.3. Schending van artikel 103 van de Vennootschapswet

Zoals hoger reeds onder randnummer 4.4. werd vastgesteld hebben de reddingspogingen het faillissement van
Wood Decor uitgesteld, onder meer omdat een deel van de schulden kon worden afgebouwd. Er is geen enkel
element, waaruit kan worden afgeleid dat de niet-toepassing van artikel 103 van de Vennootschapswet enige
schade zou hebben berokkend, zodat ook hier de curatoren falen in hun bewijslast. Dat, indien de algemene
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vergadering in 1993 zou hebben besloten tot de ontbinding van de vennootschap, de activa van Wood Decor
toereikend zouden geweest zijn om alle schulden te betalen is een onbewezen bewering.

5.4. Schending van artikel 54 van de Vennootschapswet

De discussie of bepaalde bestuurders al dan niet op de hoogte waren van bepaalde transacties is niet relevant
met betrekking tot de vaststelling van fouten in hoofde van de individuele bestuurders, welke oorzaak zouden
kunnen geweest zijn van schade. Hiervoor werd reeds geoordeeld dat de overdracht van activa geen oorzaak
was van schade. Dat de beslissing daartoe niet collegiaal werd genomen kan dan ook geen aanleiding zijn om de
bestuurders aansprakelijk te stellen voor de aangroei van het passief sinds 1993.

5.4. Schending van artikel 77 van de Vennootschapswet

Waar de vastgestelde boekhoudkundige onregelmatigheden, individueel beschouwd, geen oorzaak waren van
schade, is dit evenmin het geval voor het (door de curatoren niet verder gepreciseerde) geheel van deze
onregelmatigheden.

6. Besluit

In hoofde van Herman Bogaert wordt een kennelijk grove fout weerhouden, die erin bestaat dat gelden van Wood
Decor om een onverklaarbare reden werden overgeheveld naar N.V. Houtzagerij De Gendt, ook nadat deze
vennootschap reeds in vereffening was gesteld en dus per definitie geen activiteit meer had.
Rekening houdend met de door artikel 63ter van de Vennootschapswet aan de rechter toegekende
beoordelingsbevoegdheid, is het Hof van oordeel dat Herman Bogaert aansprakelijk dient te worden gesteld voor
de schulden van Wood Decor tot beloop van 4.000.000 fr.
Er zijn geen redenen om de aansprakelijkheid van de andere bestuurders te weerhouden.
Nopens de gedingkosten dient te worden geoordeeld zoals weerhouden in het beschikkend gedeelte van
onderhavig arrest.

OP DEZE GRONDEN,

Stelt vast dat geen enkele vordering wordt gesteld door of tegen B.V.B.A. Bogaert Herman, N.V. Imbo en de
curatoren over het faillissement WD International, en stelt deze partijen buiten de zaak.
Verwijst alle eisende partijen in hoger beroep, zijnde de curatoren over het faillissement van N.V. Wood Decor,
Anita Verhaegen, Herman Bogaert, Francine Bogaert en Bart Bogaert, in de kosten, gevallen aan de zijde van
deze partijen en vereffent deze (...).
Ontvangt de hogere beroepen
Verklaart de hogere beroepen van Francine Bogaert, Bart Bogaert en Anita Verhaegen gegrond en het hoger
beroep van Herman Bogaert deels gegrond.
Doet het bestreden vonnis teniet binnen de perken van deze hoger beroepen en opnieuw wijzende.
Verklaart de vordering van de curatoren over het faillissement N.V. Wood Decor ongegrond in de mate als gesteld
tegen Francine Bogaert, Bart Bogaert en Anita Verhaegen, en slechts ten dele gegrond in de mate als gesteld
tegen Herman Bogaert en veroordeelt Herman Bogaert om aan de curatoren over het failissement N.V. Wood
Decor te betalen de som van 4.000.000. fr., meer de gerechtelijke intresten vanaf 14 juni 1995.
Verklaart het hoger beroep van de curatoren over het faillissement van N.V. Wood Decor ongegrond.
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