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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

[C − 2020/16459]
20 DECEMBRE 2020. — Loi portant des dispositions diverses
temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la
lutte contre la propagation du coronavirus COVID−19 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

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 :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling

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

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

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

HOOFDSTUK 2. — Eedaflegging bij schriftelijke verklaring

CHAPITRE 2. — Prestation de serment par déclaration écrite

Art. 2. Artikel 291 van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017, wordt vervangen als volgt :

Art. 2. L’article 291 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la
loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit :

“Art. 291. Onverminderd artikel 289, eerste lid, en wanneer de
installatie of de eedaflegging wegens buitengewone omstandigheden
niet overeenkomstig de artikelen 288 en 289, tweede en derde lid, kan
geschieden, wordt de bij het decreet van 20 juli 1831 voorgeschreven
eed persoonlijk of schriftelijk afgelegd :

“Art. 291. Sans préjudice de l’article 289, alinéa 1er, et lorsque, par
suite d’événements exceptionnels, la réception ou la prestation de
serment ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289,
alinéas 2 et 3, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 est prêté
en personne ou par écrit :

a) door de voorzitters, de raadsheren, de eerste advocaten-generaal,
de advocaten-generaal, de referendarissen, de hoofdgriffier, de
griffiers en de personeelsleden van niveau A, van of bij het Hof
van Cassatie in handen van de eerste voorzitter van het Hof van
Cassatie;

a) par les présidents, les conseillers, les premiers avocats généraux,
les avocats généraux, les référendaires, le greffier en chef, les
greffiers et les membres du personnel de niveau A, de ou près la
Cour de cassation, entre les mains du premier président de la
Cour de cassation;

b) door de federale procureur en de federale magistraten in handen
van de voorzitter van het College van procureurs-generaal;

b) par le procureur fédéral et les magistrats fédéraux, entre les
mains du président du Collège des procureurs généraux;

c)

c)

door de andere in artikel 288 genoemde personen naargelang het
geval in handen van de eerste voorzitter van het hof van beroep
of van het arbeidshof.

CHAPITRE 1er. — Disposition générale

par les autres personnes visées à l’article 288, entre les mains,
selon le cas, du premier président de la cour d’appel ou du
premier président de la cour du travail.

Wanneer de eed schriftelijk wordt afgelegd, wordt hij gedateerd,
ondertekend en, naargelang het geval, meegedeeld aan de eerste
voorzitter van het Hof van Cassatie, het hof van beroep of het
arbeidshof of aan de voorzitter van het College van procureursgeneraal.”.

Lorsque la prestation de serment s’effectue par écrit, elle est datée,
signée et, selon le cas, communiquée au premier président de la Cour
de cassation, de la cour d’appel ou de la cour du travail ou au président
du Collège des procureurs généraux.”.

Art. 3. In artikel 291bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet
van 17 februari 1997 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2007,
wordt tussen het eerste en het tweede lid , een lid ingevoegd, luidende :

Art. 3. Dans l’article 291bis du même Code, inséré par la loi
du 17 février 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007,
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

“Wanneer wegens buitengewone omstandigheden de in het eerste lid
bedoelde eed niet persoonlijk kan worden afgelegd, wordt hij schriftelijk afgelegd en gedateerd en ondertekend meegedeeld aan de in het
eerste lid bedoelde personen.”.

“Lorsque, par suite d’événements exceptionnels, la prestation de
serment visée à l’alinéa 1er ne peut être faite en personne, elle est
effectuée par écrit et communiquée, datée et signée, aux personnes
visées à l’alinéa 1er.”.

Art. 4. De eedafleggingen bedoeld in de artikelen 429, 517,
555/14 en 555/15 van het Gerechtelijk Wetboek en in artikel 47 van de
wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt kunnen
schriftelijk gebeuren.

Art. 4. Les prestations de serment visées aux articles 429, 517,
555/14 et 555/15 du Code judiciaire et à l’article 47 de la loi
du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat peuvent être
réalisées par écrit.

Ze worden gedateerd, ondertekend, en schriftelijk meegedeeld aan
de instantie bedoeld in de in het eerste lid opgesomde artikelen.

Elles sont datées, signées, et communiquées par écrit à l’instance
visée aux articles énumérés dans l’alinéa 1er.

Voor de eedafleggingen bedoeld in de artikelen 555/14 en 555/15 van
het Gerechtelijk Wetboek, geldt de handtekening op de schriftelijke
eedaflegging ook als neerlegging van het specimen van de handtekening.

En ce qui concerne les prestations de serment visées aux
articles 555/14 et 555/15 du Code judiciaire, la signature sur le serment
écrit est également considérée comme le dépôt du spécimen de
signature.

Art. 5. Artikel 4 is van toepassing tot 31 maart 2021.

Art. 5. L’article 4 s’applique jusqu’au 31 mars 2021.

HOOFDSTUK 3. — Tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels
bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek

CHAPITRE 3. — Augmentation temporaire des seuils d’insaisissabilité
visés à l’article 1409 du Code judiciaire

Art. 6. De bedragen die worden vermeld in artikel 1409, § 1, eerste
tot vierde lid, en § 1bis, eerste tot vierde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, aangepast bij het koninklijk besluit van 9 december 2019 tot
uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, worden
tijdelijk verhoogd als volgt :

Art. 6. Les montants mentionnés à l’article 1409, § 1er, alinéas 1er à 4 et
§ 1erbis, alinéas 1er à 4, du Code judiciaire, tels qu’adaptés par l’arrêté
royal du 9 décembre 2019 portant exécution de l’article 1409, § 2, du
Code judiciaire, sont temporairement augmentés comme suit :

1° het bedrag van 27 000 frank, aangepast tot 1 138 euro, wordt
verhoogd tot 1 366 euro;

1° le montant de 27 000 francs, adapté à 1 138 euros, est porté
à 1 366 euros;

2° het bedrag van 29 000 frank, aangepast tot 1 222 euro, wordt
verhoogd tot 1 467 euro;

2° le montant de 29 000 francs, adapté à 1 222 euros, est porté
à 1 467 euros;
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3° le montant de 32 000 francs, adapté à 1 349 euros, est porté
à 1 619 euros;

4° het bedrag van 35 000 frank, aangepast tot 1 475 euro, wordt
verhoogd tot 1 770 euro;

4° le montant de 35 000 francs, adapté à 1 475 euros, est porté
à 1 770 euros;

5° het bedrag van 50 euro, aangepast tot 70 euro, wordt verhoogd
tot 84 euro.

5° le montant de 50 euros, adapté à 70 euros, est porté à 84 euros.

Art. 7. Dit hoofdstuk is van toepassing tot 31 maart 2021.

Art. 7. Le présent chapitre s’applique jusqu’au 31 mars 2021.
CHAPITRE 4. — Disposition relative
aux chambres de l’application des peines

Art. 8. In afwijking van artikel 76, § 4, eerste lid, eerste zin, van het
Gerechtelijk Wetboek, kunnen de strafuitvoeringskamers ten aanzien
van de veroordeelden die in de gevangenis verblijven
tot 31 maart 2021 ook zetelen in een rechtbank van eerste aanleg
gevestigd in het rechtsgebied van het hof van beroep.

Art. 8. Par dérogation à l’article 76, § 4, alinéa 1er, 1re phrase, du
Code judiciaire, à l’égard des condamnés qui séjournent en prison, les
chambres de l’application des peines peuvent également siéger dans un
tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d’appel
jusqu’au 31 mars 2021.

HOOFDSTUK 5. — Wijzigingen van de wet van 10 april 2014 tot wijziging
van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal
register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal
register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

CHAPITRE 5. — Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses
dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et
établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteursinterprètes jurés

Art. 9. In artikel 28 van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van
verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een
nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een
nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken,
vervangen bij de wet van 5 mei 2019, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

Art. 9. A l’article 28 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses
dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires
et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés, remplacé par la loi du 5 mai 2019, les
modifications suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid worden de woorden “vijf jaar na deze datum”
vervangen door de woorden “op 1 december 2022”;

1° dans l’alinéa 1er les mots “cinq ans après cette date” sont
remplacés par les mots “le 1er décembre 2022”;

2° in het derde en het vierde lid worden de woorden “30 november 2021” telkens vervangen door de woorden “30 november 2022”.

2° dans les alinéas 3 et 4 les mots “30 novembre 2021” sont chaque
fois remplacés par les mots “30 novembre 2022”.

Art. 10. In artikel 29 van dezelfde wet, vervangen bij de wet
van 5 mei 2019, worden de volgende wijzingen aangebracht :

Art. 10. A l’article 29 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mai 2019,
les modifications suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid worden de woorden “vijf jaar na deze datum”
vervangen door de woorden “op 1 december 2022”;

1° dans l’alinéa 1er les mots “cinq ans après son entrée en vigueur”
sont remplacés par les mots “le 1er décembre 2022”;

2° in het derde en het vierde lid worden de woorden “30 november 2021” telkens vervangen door de woorden “30 november 2022”.

2° dans les alinéas 3 et 4 les mots “30 novembre 2021” sont chaque
fois remplacés par les mots “30 novembre 2022”.

HOOFDSTUK 6. — Gratis notariële volmachten
tijdens de COVID−19-crisis

CHAPITRE 6. — Gratuité des procurations
notariées durant la crise du COVID−19

Art. 11. In artikel 7, eerste lid, 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,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 juni 2020, worden de
woorden “31 december 2020” telkens vervangen door de woorden
“31 maart 2021”.

Art. 11. Dans l’article 7, alinéa 1er, 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,
modifié par l’arrêté royal du 26 juin 2020, les mots “31 décembre 2020”
sont chaque fois remplacés par les mots “31 mars 2021”.

HOOFDSTUK 7. — Aanpassingen aangaande het authentiek testament

CHAPITRE 7. — Adaptations relatives au testament authentique

Art. 12. Artikel 971 van het oud Burgerlijk Wetboek, vervangen bij
de wet van 16 december 1922, wordt tijdelijk gelezen als volgt :

Art. 12. L’article 971 de l’ancien Code Civil, remplacé par la loi
du 16 décembre 1922, est temporairement lu comme suit :

“Art. 971. Een testament bij openbare akte is het testament dat
verleden wordt voor een notaris.”.

“Art. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par un
notaire.”.

Art. 13. Artikel 972 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten
van 16 december 1922, 6 mei 2009, 29 december 2010 en 31 juli 2020,
wordt tijdelijk gelezen als volgt :

Art. 13. L’article 972 du même Code, modifié par les lois des 16 décembre 1922, 6 mai 2009, 29 décembre 2010 et 31 juillet 2020 est
temporairement lu comme suit :

“Art. 972. Wanneer het testament wordt verleden voor een notaris
wordt het op papier opgemaakt overeenkomstig artikel 13 van de wet
van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt, volgens de door de
testator uitgedrukte wil.

“Art. 972. Si le testament est reçu par un notaire, il est rédigé sur
support papier conformément à l’article 13 de la loi
du 16 mars 1803 contenant l’organisation du notariat, selon les volontés
exprimées par le testateur.

Het testament moet aan de testator worden voorgelezen, die
bevestigt dat dit zijn laatste wil is.

Il doit être donné lecture du testament au testateur, qui confirme que
telles sont ses dernières volontés.

Van een en ander wordt uitdrukkelijk melding gemaakt.”.

Il est fait mention expresse du tout.”.

Art. 14. In artikel 9, § 2, eerste lid, van de wet van 16 maart 1803 tot
regeling van het notarisambt, vervangen bij de wet van 4 mei 1999 en
gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017, worden de woorden “, 1° en 2°”
tijdelijk opgeheven.

Art. 14. Dans l’article 9, § 2, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et
modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots “, 1° et 2°” sont
temporairement abrogés.

Art. 15. Artikel 10, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet
van 4 mei 1999, wordt tijdelijk gelezen als volgt :

Art. 15. L’article 10, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi
du 4 mai 1999, est temporairement lu comme suit :

“De notaris die alleen een akte verlijdt, moet worden bijgestaan door
twee getuigen wanneer één van de partijen niet in staat is te
ondertekenen of niet kan ondertekenen, blind of doofstom is.”.

“Le notaire qui reçoit un acte seul doit être assisté de deux témoins
lorsque l’une ou l’autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle
ou sourde-muette.”.
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Art. 16. Dit hoofdstuk is van toepassing tot 31 maart 2021.

Art. 16. Le présent chapitre s’applique jusqu’au 31 mars 2021.

Art. 17. De termijn van zes maanden bedoeld in artikel 1587,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op de verkoop
in het kader van een beslag of een collectieve schuldenregeling, die
verstrijkt vanaf 1 november 2020 tot 31 maart 2021 wordt van
rechtswege verlengd met zes maanden.

Art. 17. Le délai de six mois visé à l’article 1587, alinéa 1er, du Code
judiciaire applicable aux ventes dans le cadre d’une saisie ou d’un
règlement collectif de dettes, qui expire à partir du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 est prolongé de plein droit de six mois.

Art. 18. Indien de rechter, in het kader van de gerechtelijke verkopen en vrijwillige verkopen onder gerechtelijke vorm van onroerende
goederen die niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 17 een
termijn bepaald heeft waarbinnen deze verkoop dient plaats te vinden
en die verstrijkt vanaf 1 november 2020 tot 31 maart 2021, wordt deze
van rechtswege verlengd met zes maanden.

Art. 18. Dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme
judiciaire d’immeubles qui ne tombent pas sous le champ d’application
de l’article 17, lorsque le juge a prévu un délai endéans lequel la vente
doit avoir lieu et que ce délai expire à partir du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021, ce délai est prolongé de plein droit de
six mois.

HOOFDSTUK 9. — De procedure van vereffening-verdeling

CHAPITRE 9. — La procédure de liquidation-partage

Art. 19. In afwijking van de artikelen 1214 tot 1224/1 van het
Gerechtelijk Wetboek, kan vanaf 1 november 2020 tot 31 maart 2021 de
procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling, desgevallend via
videoconferentie, worden gehouden en voortgezet.

Art. 19. Par dérogation aux articles 1214 à 1224/1 du Code judiciaire, à partir du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021, les
procédures de liquidation-partage peuvent être tenues et poursuivies,
le cas échéant par vidéoconférence.

Art. 20. Indien na advies van de partijen de notaris van oordeel is
dat de voortzetting van de procedure bedoeld in artikel 19 niet mogelijk
is, brengt hij de partijen en hun raadslieden hiervan schriftelijk op de
hoogte en preciseert hij de reden ervan.

Art. 20. Si le notaire estime, après avis des parties, que la poursuite
de la procédure visée à l’article 19 n’est pas possible, il en informe les
parties et leurs conseils par écrit et en précise le motif.

In dat geval kan elke termijn die in het kader van de procedure van
vereffening-verdeling hetzij wettelijk, hetzij conventioneel is bepaald en
die verstrijkt vanaf 1 november 2020 tot 31 maart 2021, door de notaris
worden verlengd met maximaal vier maanden, na advies van de
partijen.

Dans ce cas, tout délai prescrit dans le cadre de la procédure en
liquidation-partage soit par la loi, soit conventionnellement, et qui
expire à partir du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021, peut être
prolongé de maximum quatre mois par le notaire, après avis des
parties.

HOOFDSTUK 10. — Identificatie op afstand

CHAPITRE 10. — Identification à distance

Art. 21. In de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt
wordt een artikel 18sexies ingevoegd, luidende :

Art. 21. Dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du
notariat, il est inséré un article 18sexies rédigé comme suit :

“Art. 18sexies. In geval van identificatie van de personen in de akte en
de notaris aan de hand van een elektronisch identificatiemiddel, in de
gevallen waar de wet de akte in gedematerialiseerde vorm toelaat,
evenals bij waarmerking van de identiteit overeenkomstig artikel 1,
vierde lid, is het gebruik van hun rijksregisternummer door de
instrumenterende notaris en, in zijn hoedanigheid van beheerder van
het hiertoe aangewende platform, door de Koninklijke Federatie van
het Belgisch notariaat toegestaan.

“Art. 18sexies. En cas d’identification des parties à l’acte et du notaire
instrumentant à travers un moyen d’identification électronique, dans
les cas où la loi autorise l’acte sous forme dématérialisée, ainsi qu’en cas
de certification de l’identité conformément à l’article 1er, alinéa 4,
l’utilisation de leur numéro national est autorisée par le notaire
instrumentant et, en sa qualité de gestionnaire de la plateforme
employée à cette fin, par la Fédération royale du notariat belge.

Indien het gebruikte elektronisch identificatiemiddel, dat moet
beantwoorden aan de vereisten voorgeschreven door artikel 1 van
uitvoeringsverordening (EU) 2015/1502 van de Commissie van 8 september 2015 tot vaststelling van minimale technische specificaties en
procedures betreffende het betrouwbaarheidsniveau voor elektronische
identificatiemiddelen overeenkomstig artikel 8, lid 3, van 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, geen foto bevat, is het de notaris en de
Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat tevens toegestaan de
foto op te halen in het Rijksregister met het oog op een correcte
identificatie overeenkomstig de artikelen 1, vierde lid, en 11.

Si le moyen d’identification électronique, qui doit répondre aux
exigences prescrites par l’article 1 du règlement d’exécution (UE)
2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de
garantie des moyens d’identification électronique visés à l’article 8,
alinéa 3, 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, ne comprend pas de
photo, le notaire et la Fédération royale du notariat belge sont
également autorisés à collecter la photo dans le Registre national en vue
d’une identification correcte conformément aux articles 1er, alinéa 4, et 11.

De gegevens bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden
bewaard tot twintig jaar na de identificatie van de partijen door de
notaris en worden vervolgens gewist.”.

Les données visées aux alinéas 1er et 2, sont conservées jusqu’à vingt
ans après l’identification des parties par le notaire et sont ensuite
effacées.”.

HOOFDSTUK 11. — Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen aangaande de deelname aan de algemene vergadering

CHAPITRE 11. — Modifications du Code des sociétés
et des associations concernant la participation aux assemblées générales

Art. 22. In artikel 5 :85 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen worden de woorden “diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden” vervangen door het woord “statutenwijzigingen”.

Art. 22. Dans l’article 5 :85 du Code des sociétés et des associations,
les mots “celles qui doivent être reçues dans un acte authentique” sont
remplacés par les mots “la modification des statuts”.

Art. 23. In artikel 5 :89 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Art. 23. À l’article 5 :89 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées :

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “De statuten
kunnen” vervangen door de woorden “Het bestuursorgaan kan”;

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Les statuts peuvent”
sont remplacés par les mots “L’organe d’administration peut”;

2° in paragraaf 1, tweede lid, eerste zin, worden de woorden “, op
de bij of krachtens de statuten bepaalde wijze” opgeheven, en
worden in de tweede zin de woorden “bij of krachtens de
statuten” opgeheven;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les mots “de la
manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci” sont
abrogés, et dans la deuxième phrase, les mots “par les statuts ou
en vertu de ceux-ci” sont abrogés;

3° in paragraaf 1, derde lid, tweede zin, worden de woorden “De
statuten kunnen bepalen dat het elektronische communicatiemiddel” vervangen door de woorden “Het elektronische communicatiemiddel moet” en wordt het woord “moet” opgeheven”;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, les mots “Les
statuts peuvent prévoir que le” sont remplacés par le mot “Le”;
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4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots “prévues par les statuts
ou en vertu de ceux-ci” sont abrogés, et l’alinéa est complété par
la phrase suivante :

“Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld
in artikel 2 :31 worden die procedures voor diegene die het recht
heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk
gemaakt op de vennootschapswebsite.”;

“Lorsque la société dispose d’un site internet visé à l’article 2 :31,
ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de la
société à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée
générale.”;
5° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 5 est abrogé;

6° in paragraaf 1, zevende lid, worden de woorden “, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris” opgeheven;

6° au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots “, l’organe d’administration
et, le cas échéant, le commissaire” sont abrogés;

7° paragraaf 3 wordt opgeheven.

7° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 24. Artikel 5 :89, § 1, derde lid, tweede zin, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt tijdelijk gelezen als volgt :

Art. 24. L’article 5 :89, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du Code des
sociétés et des associations est temporairement lu comme suit :

“Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid
bedoelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan
in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de
vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel
beschikt.”.

“Le moyen de communication électronique doit en outre permettre
aux titulaires de titres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations
et de poser des questions, à moins que l’organe d’administration ne
motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour
laquelle la société ne dispose pas d’un tel moyen de communication
électronique.”.

Art. 25. In artikel 5 :113 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“De statuten kunnen” vervangen door de woorden “Het bestuursorgaan kan”.

Art. 25. Dans l’article 5 :113 du même Code, les mots “Les statuts
peuvent” sont remplacés par les mots “L’organe d’administration
peut”.

Art. 26. In artikel 6 :71 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden” vervangen
door het woord “statutenwijzigingen”.

Art. 26. Dans l’article 6 :71 du même Code, les mots “celles qui
doivent être reçues dans un acte authentique” sont remplacés par les
mots “la modification des statuts”.

Art. 27. In artikel 6 :75 van hetzelfde Wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Art. 27. À l’article 6 :75 du même Code, les modifications suivantes
sont apportées :

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “De statuten
kunnen” vervangen door de woorden “Het bestuursorgaan kan”;

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Les statuts peuvent”
sont remplacés par les mots “L’organe d’administration peut”;

2° in paragraaf 1, tweede lid, eerste zin, worden de woorden “, op
de bij of krachtens de statuten bepaalde wijze” opgeheven, en
worden in de tweede zin de woorden “bij of krachtens de
statuten” opgeheven;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les mots “de la
manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci” sont
abrogés, et dans la deuxième phrase, les mots “par les statuts ou
en vertu de ceux-ci” sont abrogés;

3° in paragraaf 1, derde lid, tweede zin, worden de woorden “De
statuten kunnen bepalen dat het elektronische communicatiemiddel” vervangen door de woorden “Het elektronische communicatiemiddel moet” en wordt het woord “moet” opgeheven”;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, les mots “Les
statuts peuvent prévoir que le” sont remplacés par le mot “Le”;

4° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden “statutaire of
krachtens de statuten vastgestelde” opgeheven, en wordt het lid
aangevuld met de volgende zin :

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots “prévues par les statuts
ou en vertu de ceux-ci” sont abrogés, et l’alinéa est complété par
la phrase suivante :

“Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld
in artikel 2 :31 worden die procedures voor diegene die het recht
heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk
gemaakt op de vennootschapswebsite.”;

“Lorsque la société dispose d’un site internet tel que visé à
l’article 2 :31, ces procédures sont rendues accessibles sur le site
internet de la société à ceux qui ont le droit de participer à
l’assemblée générale.”;

5° in paragraaf 1 wordt het vijfde lid opgeheven;

5° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 5 est abrogé;

6° in paragraaf 1, zevende lid, worden de woorden “, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris” opgeheven;

6° au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots “, l’organe d’administration
et, le cas échéant, le commissaire” sont abrogés;

7° paragraaf 3 wordt opgeheven.

7° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 28. Artikel 6 :75, § 1, derde lid, tweede zin, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt tijdelijk gelezen als volgt :

Art. 28. L’article 6 :75, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du Code des
sociétés et des associations est temporairement lu comme suit :

“Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en
vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de
algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over
dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.”.

“Le moyen de communication électronique doit en outre permettre
aux actionnaires de participer aux délibérations et de poser des
questions, à moins que l’organe d’administration ne motive dans la
convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle la société ne
dispose pas d’un tel moyen de communication électronique.”.

Art. 29. In artikel 6 :98 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“De statuten kunnen” vervangen door de woorden “Het bestuursorgaan kan”.

Art. 29. Dans l’article 6 :98 du même Code, les mots “Les statuts
peuvent” sont remplacés par les mots “L’organe d’administration
peut”.

Art. 30. In artikel 7 :129, § 2, 4°, c), van hetzelfde Wetboek worden de
woorden “in voorkomend geval, de bij of krachtens de statuten
vastgestelde procedures en” vervangen door de woorden “de procedures en de”, en worden de woorden “, in voorkomend geval,” ingevoegd
tussen de woorden “artikel 7 :137, en” en de woorden “om te stemmen”.

Art. 30. Dans l’article 7 :129, § 2, 4°, c), du même Code, les mots “le
cas échéant,” sont abrogés, les mots “établis par ou en vertu des
statuts,” sont abrogés, et les mots “, le cas échéant,” sont insérés entre
les mots “l’article 7 :137, et” et les mots “de voter”.

Art. 31. In artikel 7 :133 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
“diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden” vervangen
door het woord “statutenwijzigingen”.

Art. 31. Dans l’article 7 :133 du même Code, les mots “celles qui
doivent être reçues par acte authentique” sont remplacés par les mots
“la modification des statuts”.
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1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “De statuten
kunnen” vervangen door de woorden “De raad van bestuur, de
enige bestuurder of de raad van toezicht kunnen”;

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Les statuts” sont
remplacés par les mots “Le conseil d’administration, l’administrateur unique ou le conseil de surveillance”;

2° in paragraaf 1, tweede lid, eerste zin, worden de woorden “, op
de bij of krachtens de statuten bepaalde wijze” opgeheven, en
worden in de tweede zin de woorden “bij of krachtens de
statuten” opgeheven;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les mots “de la
manière définie par les statuts ou en vertu de ces derniers” sont
abrogés, et dans la deuxième phrase, les mots “par les statuts ou
en vertu de ces derniers” sont abrogés;

3° in paragraaf 1, derde lid, tweede zin, worden de woorden “De
statuten kunnen bepalen dat het elektronische communicatiemiddel” vervangen door de woorden “Het elektronische communicatiemiddel moet” en wordt het woord “moet” opgeheven”;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, les mots “Les
statuts peuvent prévoir que le” sont remplacés par le mot “Le”;

4° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden “statutaire of
krachtens de statuten vastgestelde” opgeheven, en worden de
woorden “In voorkomend geval kunnen die procedures voor
eenieder toegankelijk worden” vervangen door de woorden “Als
de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in
artikel 2 :31 worden die procedures voor diegene die het recht
heeft aan de algemene vergadering deel te nemen, en bij een
genoteerde vennootschap voor eenieder, toegankelijk”;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots “statutaires ou établies
en vertu des statuts” sont abrogés, les mots “Le cas échéant” sont
remplacés par les mots “Lorsque la société dispose d’un site
internet visé à l’article 2 :31”, et les mots “à tous” sont remplacés
par les mots “à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée
générale, et dans une société cotée à tous,”;

5° in paragraaf 1 wordt het vijfde lid opgeheven;

5° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 5 est abrogé;

6° in paragraaf 1, zevende lid, worden de woorden “, de bestuurders en de commissaris” opgeheven;

6° au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots “, les administrateurs et le
commissaire” sont abrogés;

7° in paragraaf 2 worden de woorden “de vennootschap toestaat
dat op afstand aan de algemene vergadering wordt deelgenomen” vervangen door de woorden “op afstand aan de algemene
vergadering wordt deelgenomen, in voorkomend geval wanneer
de vennootschap dit toestaat”;

7° dans le paragraphe 2, les mots “lorsque la société permet la
participation à distance à l’assemblée générale” sont remplacés
par les mots “en cas de participation à distance à l’assemblée
générale, le cas échéant, lorsque la société le permet”;

8° paragraaf 3 wordt opgeheven.

8° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 33. Artikel 7 :137, § 1, derde lid, tweede zin, van hetzelfde
Wetboek wordt tijdelijk gelezen als volgt :

Art. 33. L’article 7 :137, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même
Code est temporairement lu comme suit :

“Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid
bedoelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan
in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de
vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel
beschikt.”.

“Le moyen de communication électronique doit en outre permettre
aux titulaires de titres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations
et de poser des questions, à moins que l’organe d’administration ne
motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour
laquelle la société ne dispose pas d’un tel moyen de communication
électronique.”.

Art. 34. In artikel 7 :167 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
«De statuten kunnen» vervangen door de woorden «Het bestuursorgaan kan”.

Art. 34. Dans l’article 7 :167 du même Code, les mots “Les statuts
peuvent” sont remplacés par les mots “L’organe d’administration
peut”.

Art. 35. In deel 3, boek 9, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek wordt een onderafdeling 2/1 ingevoegd, luidende :
“Schriftelijke algemene vergadering”.

Art. 35. Dans la partie 3, livre 9, titre 2, chapitre 2, section 1re, du
même Code, il est inséré une sous-section 2/1, intitulée “Assemblée
générale écrite”.

Art. 36. In onderafdeling 2/1, ingevoegd bij artikel 35, wordt een
artikel 9 :14/1 ingevoegd, luidende :

Art. 36. Dans la sous-section 2/1, insérée par l’article 35, il est inséré
un article 9 :14/1, rédigé comme suit :

“Art. 9 :14/1. De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,
met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de
formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van
het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen
op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.”.

“Art. 9 :14/1. Les membres peuvent, à l’unanimité et par écrit,
prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée
générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les
formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres
de l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent,
à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.”.

Art. 37. In deel 3, boek 9, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 3, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 9 :16/1 ingevoegd,
luidende :

Art. 37. Dans la partie 3, livre 9, titre 2, chapitre 2, section 1re,
sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 9 :16/1 rédigé
comme suit :

“Art. 9 :16/1. § 1. Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid
bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de VZW ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

“Art. 9 :16/1. § 1er. L’organe d’administration peut prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance à l’assemblée générale
grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par
l’ASBL. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de
majorité, les membres qui participent de cette manière à l’assemblée
générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée
générale.

Voor de toepassing van het eerste lid moet de VZW de hoedanigheid
en de identiteit van het in het eerste lid bedoelde lid kunnen controleren
aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Aan
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld, met als enige doelstelling de
veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.

Pour l’application de l’alinéa 1er, l’ASBL doit être en mesure de
contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la
qualité et l’identité du membre visé à l’alinéa 1er. Des conditions
supplémentaires peuvent être imposées pour l’utilisation du moyen de
communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la
sécurité du moyen de communication électronique.
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De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en
nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de
deelname op afstand. Als de VZW een verenigingswebsite heeft als
bedoeld in artikel 2 :31 worden die procedures voor diegene die het
recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk
gemaakt op de verenigingswebsite.

La convocation à l’assemblée générale contient une description claire
et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque
l’ASBL dispose d’un site internet tel que visé à l’article 2 :31, ces
procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association
à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele
technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben
belet of verstoord.

Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels
problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la
participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet
langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Les membres du bureau de l’assemblée générale ne peuvent pas
participer à l’assemblée générale par voie électronique.

§ 2. Onverminderd artikel 9 :15 kunnen de statuten ieder lid toestaan
langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, volgens de statutair bepaalde modaliteiten.

§ 2. Sans préjudice de l’article 9 :15, les statuts peuvent autoriser tout
membre à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme
électronique, selon les modalités qu’ils déterminent.

Als de VZW stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
langs elektronische weg toestaat, moet zij in staat zijn de hoedanigheid
en de identiteit van het lid te controleren, op de bij of krachtens de
statuten bepaalde wijze.”.

Lorsque l’ASBL autorise le vote à distance avant l’assemblée générale
sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité
et l’identité du membre, de la manière définie par les statuts ou en vertu
de ceux-ci.”.

Art. 38. Artikel 9 :16, § 1, derde lid, tweede zin, van hetzelfde
Wetboek wordt tijdelijk gelezen als volgt :

Art. 38. L’article 9 :16, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même
Code est temporairement lu comme suit :

“Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid
bedoelde leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan in de
oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de VZW
niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.”.

“Le moyen de communication électronique doit en outre permettre
aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de
poser des questions, à moins que l’organe d’administration ne motive
dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle
l’ASBL ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique.”.

Art. 39. In deel 3, boek 10, titel 2, hoofdstuk 1, afdeling 1, van
hetzelfde Wetboek wordt een onderafdeling 2/1 ingevoegd, luidende :
“Schriftelijke algemene vergadering”.

Art. 39. Dans la partie 3, livre 10, titre 2, chapitre 1er, section 1re, du
même Code, il est inséré une sous-section 2/1, intitulé “Assemblée
générale écrite”.

Art. 40. In onderafdeling 2/1, ingevoegd bij artikel 39, wordt een
artikel 10 :6/1 ingevoegd, luidende :

Art. 40. Dans la sous-section 2/1, insérée par l’article 39, il est inséré
un article 10 :6/1, rédigé comme suit :

“Art. 10 :6/1. De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,
met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de
formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van
het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen
op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.”.

“Art. 10 :6/1. Les membres peuvent, à l’unanimité et par écrit,
prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée
générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les
formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres
de l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent,
à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.”.

Art. 41. In deel 3, boek 10, titel 2, hoofdstuk 1, afdeling 1, onderafdeling 3, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 10 :7/1 ingevoegd,
luidende :

Art. 41. Dans la partie 3, livre 10, titre 2, chapitre 1er, section 1re,
sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 10 :7/1 rédigé
comme suit :

“Art. 10 :7/1. § 1. Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid
bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de IVZW ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

“Art. 10 :7/1. § 1er. L’organe d’administration peut prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance à l’assemblée générale
grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par
l’AISBL. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de
majorité, les membres qui participent de cette manière à l’assemblée
générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée
générale.

Voor de toepassing van het eerste lid moet de IVZW de hoedanigheid
en de identiteit van het in het eerste lid bedoelde lid kunnen controleren
aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Aan
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld, met als enige doelstelling de
veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.

Pour l’application de l’alinéa 1er, l’AISBL doit être en mesure de
contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la
qualité et l’identité du membre visé à l’alinéa 1er. Des conditions
supplémentaires peuvent être imposées pour l’utilisation du moyen de
communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la
sécurité du moyen de communication électronique.

Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische
communicatiemiddel de in het eerste lid bedoelde leden, onverminderd
enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de in
het eerste lid bedoelde leden bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Pour l’application de l’alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction
imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication
électronique doit au moins permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de
prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des
discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur
tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le
moyen de communication électronique doit en outre permettre aux
membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser
des questions.
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De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en
nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de
deelname op afstand. Als de IVZW een verenigingswebsite heeft als
bedoeld in artikel 2 :31 worden die procedures voor diegene die het
recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk
gemaakt op de verenigingswebsite.

La convocation à l’assemblée générale contient une description claire
et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque
l’AISBL dispose d’un site internet visé à l’article 2 :31, ces procédures
sont rendues accessibles à ceux qui ont le droit de participer à
l’assemblée générale sur le site internet de l’association.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele
technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben
belet of verstoord.

Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels
problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la
participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote.
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De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet
langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Les membres du bureau de l’assemblée générale ne peuvent pas
participer à l’assemblée générale par voie électronique.

§ 2. De statuten kunnen ieder lid toestaan langs elektronische weg op
afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, volgens de statutair
bepaalde modaliteiten.

§ 2. Les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance
avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités
qu’ils déterminent.

Als de IVZW stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
langs elektronische weg toestaat, moet zij in staat zijn de hoedanigheid
en de identiteit van het lid te controleren, op de bij of krachtens de
statuten bepaalde wijze.”.

Lorsque l’AISBL autorise le vote à distance avant l’assemblée
générale sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler
la qualité et l’identité du membre, de la manière définie par les statuts
ou en vertu de ceux-ci.”.
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Art. 42. Artikel 10 :7, § 1, derde lid, tweede zin, van hetzelfde
Wetboek wordt tijdelijk gelezen als volgt :

Art. 42. L’article 10 :7, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même
Code, est temporairement lu comme suit :

“Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid
bedoelde leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan in de
oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de IVZW
niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.”.

“Le moyen de communication électronique doit en outre permettre
aux titulaires de titres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations
et de poser des questions, à moins que l’organe d’administration ne
motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour
laquelle l’AISBL ne dispose pas d’un tel moyen de communication
électronique.”.

Art. 43. De artikelen 24, 28, 33, 38 en 42 zijn van toepassing tot
30 juni 2021.

Art. 43. Les articles 24, 28, 33, 38 et 42 s’appliquent jusqu’au
30 juin 2021.

HOOFDSTUK 12. — Bepaling inzake de behandeling van de hogere beroepen
voor de kamer van inbeschuldigingstelling bedoeld in de artikelen 21bis,
§§ 7 en 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 en 6,
61quater, §§ 5 en 6, 61quinquies, §§ 4 en 5, en 61sexies, § 4, van het
Wetboek van strafvordering

CHAPITRE 12. — Disposition concernant le traitement des recours devant la
chambre des mises en accusation visés aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies,
§ 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6,
61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4, du Code d’instruction criminelle

Art. 44. In afwijking van de artikelen 21bis, §§ 7 en 8, 28sexies, § 4,
28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 en 6, 61quater, §§ 5 en 6, 61quinquies,
§§ 4 en 5, en 61sexies, § 4, van het Wetboek van strafvordering, kan de
kamer van inbeschuldigingstelling tot 31 maart 2021, de zaak die voor
haar is aangebracht, schriftelijk behandelen.

Art. 44. Par dérogation aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4,
28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies,
§§ 4 et 5, et 61sexies, § 4, du Code d’instruction criminelle, la chambre
des mises en accusation peut jusqu’au 31 mars 2021, traiter par écrit
l’affaire qui est portée devant elle.

Voor zover de procureur-generaal, de verzoeker en zijn advocaat
schriftelijk opmerkingen overmaken aan de kamer van inbeschuldigingstelling, worden deze onverwijld, via het snelst mogelijke schriftelijke communicatiemiddel, overgemaakt aan de andere partijen in de
zaak, voor eventuele bijkomende schriftelijke opmerkingen, en dit
voorafgaand aan de schriftelijke behandeling van de zaak.

Pour autant que le procureur général, le requérant et son avocat
transmettent des observations par écrit à la chambre des mises en
accusation, celles-ci seront transmises sans délai aux autres parties à la
cause par le moyen de communication écrit le plus rapide, pour
remarques éventuelles complémentaires par écrit, et ceci avant le
traitement par écrit de l’affaire.

HOOFDSTUK 13. — Wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de
externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan
het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

CHAPITRE 13. — Modification de la loi du 17 mai 2006 relative au statut
juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté
et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution
de la peine

Art. 45. In de gevallen bedoeld in de artikelen 53, 61, 63, 68, 75/2, 78,
79, 95/1, 95/6, 95/13, 95/16, 95/18, 95/19 en 95/23 en 95/30 van de
wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, hoort
de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank
tot 31 maart 2021, enkel de raadslieden van de veroordeelde, in
voorkomend geval, van het slachtoffer, of het slachtoffer zelf, en het
openbaar ministerie, behoudens andersluidende met redenen omklede
beslissing. Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open. De
directeur geeft een schriftelijk advies, dat eveneens een toelichting
omvat van de voorwaarden gesteld in het belang van de slachtoffer
indien hij deze heeft opgenomen in zijn advies opgesteld overeenkomstig artikel 31 van dezelfde wet.

Art. 45. Dans les cas visés par les articles 53, 61, 63, 68, 75/2, 78, 79,
95/1, 95/6,95/13, 95/16, 95/18, 95/19, 95/23 et 95/30 de la loi du
17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la
victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, le juge de
l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines
entend jusqu’au 31 mars 2021, uniquement les conseils du condamné, le
cas échéant, de la victime ou la victime elle-même et le ministère public,
sauf décision contraire motivée. Cette décision ne peut faire l’objet
d’aucune voie de recours. Le directeur donne un avis écrit, qui contient
également une explication des conditions formulées dans l’intérêt de la
victime s’il les a reprises dans son avis rédigé conformément à
l’article 31 de la même loi.
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Art. 46. In de gevallen bedoeld in de artikelen 30, 46, 54, 58, § 4,
64 en 68 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, hoort de
kamer voor de bescherming van de maatschappij tot 31 maart 2021,
enkel de advocaat van de geïnterneerde persoon en het openbaar
ministerie, behoudens andersluidende gemotiveerde beslissing. Tegen
deze beslissing staat geen rechtsmiddel open. De directeur of de
verantwoordelijke van de zorg geeft een schriftelijk advies en licht
eveneens, in voorkomend geval, schriftelijk de voorwaarden toe die hij
in zijn advies heeft gesteld in het belang van het slachtoffer. In
voorkomend geval kan de kamer voor de bescherming van de
maatschappij ook beslissen de advocaat van het slachtoffer of het
slachtoffer zelf te horen.

Art. 46. Dans les cas visés aux articles 30, 46, 54, 58, § 4, 64 et 68 de
la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, la chambre de protection
sociale entend jusqu’au 31 mars 2021, uniquement l’avocat de la
personne internée et le ministère public, sauf décision contraire
motivée. Cette décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.
Le directeur ou le responsable des soins donne un avis écrit et explique,
le cas échéant, également par écrit les conditions qu’il a formulées dans
son avis dans l’intérêt de la victime. Le cas échéant, la chambre de
protection sociale peut décider d’entendre l’avocat de la victime, ou la
victime elle-même.

HOOFDSTUK 15. — Tijdelijke versoepeling van de vereisten voor de
identificatie van de ondertekenaars van authentieke akten die een gerechtelijk
ambt of een ambt bij het Grondwettelijk Hof uitoefenen

CHAPITRE 15. — Assouplissement temporaire des exigences pour l’identification des signataires d’actes authentiques qui exercent une fonction
judiciaire ou une fonction auprès de la Cour constitutionnelle

Art. 47. De ondertekenaar van een authentieke akte in gedematerialiseerde vorm die een gerechtelijk ambt uitoefent als bedoeld in deel II,
boek II, titel 1, van het Gerechtelijk Wetboek, die werd benoemd tot
gerechtelijk stagiair overeenkomstig artikel 259octies, § 1, vierde lid, van
hetzelfde Wetboek, of die een ambt uitoefent als bedoeld in titel II,
hoofdstuk 1 of 3 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Grondwettelijk Hof, en die gebruik maakt van een gekwalificeerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 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, wordt, tot bewijs van het tegendeel, vermoed op het ogenblik van zijn handtekening te beschikken
over de vereiste hoedanigheid om rechtsgeldig een authentieke akte op
te maken.

Art. 47. Le signataire d’un acte authentique sous forme dématérialisée qui exerce une fonction judiciaire visée à la deuxième partie,
livre II, titre 1er, du Code judiciaire, qui a été nommé stagiaire judiciaire
conformément à l’article 259octies, § 1er, alinéa 4, du même Code, ou qui
exerce une fonction visée au titre II, chapitre 1er ou 3 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et qui fait usage d’une
signature électronique qualifiée au sens de l’article 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, est présumé, jusqu’à
preuve du contraire, disposer de la qualité requise pour pouvoir
valablement dresser cet acte au moment de sa signature.

Artikel 8.15, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek is niet van
toepassing op de ondertekenaar bedoeld in het eerste lid.

L’article 8.15, alinéa 4, du Code civil ne s’applique pas au signataire
visé à l’alinéa 1er.

Art. 48. Dit hoofdstuk is van toepassing tot 31 maart 2021.

Art. 48. Le présent chapitre s’applique jusqu’au 31 mars 2021.

HOOFDSTUK 16. — Verlenging van de wettiging
van de tijdelijke maatregelen betreffende de neerlegging van verzoekschriften

CHAPITRE 16. — Prolongation de la légitimation
des mesures temporaires concernant le dépôt des requêtes

Art. 49. In artikel 4, derde lid, van de wet van 20 mei 2020 houdende
diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID−19, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juni 2020 en 13 september 2020, worden de
woorden “31 december 2020” vervangen door de woorden
“31 maart 2021”.

Art. 49. Dans l’article 4, alinéa 3, de la loi du 20 mai 2020 portant des
dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus COVID−19, modifié par les
arrêtés royaux du 15 juin 2020 et du 13 septembre 2020, les mots
“31 décembre 2020” sont remplacés par les mots “31 mars 2021”.

HOOFDSTUK 17. — Verlenging van de termijnen om bewijsstukken
over te leggen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand

CHAPITRE 17. — Allongement des délais pour fournir
les pièces justificatives dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne

Art. 50. Wanneer de in artikel 508/14, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijn van vijftien dagen afloopt tussen de
datum van inwerkingtreding van deze wet en 31 maart 2021, wordt die
termijn verlengd op voorwaarde dat het bureau voor juridische bijstand
oordeelt dat de aanvrager of de begunstigde wegens de COVID−19crisis werd verhinderd de bewijsstukken binnen de gestelde termijn
over te leggen. Deze periode kan in geen geval worden verlengd tot
na 15 april 2021.

Art. 50. Lorsque le délai de quinze jours visé à l’article 508/14,
alinéa 4, du Code judiciaire expire entre la date d’entrée en vigueur de
la présente loi et le 31 mars 2021, il peut être prolongé pour autant que
le bureau d’aide juridique estime que le demandeur ou le bénéficiaire
n’a pas pu produire les pièces justificatives dans le délai prescrit, en
raison de la crise liée au COVID−19. En aucun cas, ce délai ne peut être
prolongé au-delà du 15 avril 2021.

Art. 51. Wanneer het bureau voor juridische bijstand oordeelt dat de
vereiste bewijsstukken voor de toekenning van de juridische tweedelijnsbijstand in de periode tussen de datum van inwerkingtreding van
deze wet en 31 maart 2021 niet tijdig konden worden overgelegd
wegens de COVID−19-crisis, wordt zulks gelijkgesteld met een spoedeisend geval als bedoeld in artikel 508/14, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek. In dat geval zijn de in artikel 508/14, vierde lid,
bedoelde procedure alsook de artikelen van dit hoofdstuk van toepassing.

Art. 51. L’impossibilité de fournir les pièces justificatives nécessaires
pour l’octroi de l’aide juridique de deuxième ligne à temps pendant la
période entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et
le 31 mars 2021 en raison de la crise liée au COVID−19, appréciée par
le bureau d’aide juridique, est assimilée à l’urgence visée à
l’article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire. Dans cette hypothèse, la
procédure prévue à l’article 508/14, alinéa 4, s’applique ainsi que les
articles du présent chapitre.

Art. 52. In afwijking van artikel 508/15 van het Gerechtelijk Wetboek doet het bureau voor juridische bijstand, tijdens de periode tussen
de datum van inwerkingtreding van deze wet en 31 maart 2021,
uitspraak binnen een termijn van dertig dagen.

Art. 52. Par dérogation à l’article 508/15 du Code judiciaire, le
Bureau d’aide juridique statue, pendant la période entre la date
d’entrée en vigueur de la présente loi et le 31 mars 2021, dans un délai
de trente jours.
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Art. 53. De termijnen van twee maanden bedoeld in de artikelen 167, tweede lid, 330/2, tweede lid, en 1476quater, tweede lid, van het
oud Burgerlijk Wetboek, de termijn van drie maanden bedoeld in
artikel 71 van het Consulair Wetboek en de termijnen van vier maanden
bedoeld in de artikelen 11bis, § 5, en 15, § 3, van het Wetboek van de
Belgische nationaliteit, die aanvang nemen tijdens de periode van de
datum van inwerkingtreding van deze wet tot 31 maart 2021, worden
van rechtswege verlengd met twee maanden. De artikelen 52, eerste lid,
53 en 54 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

Art. 53. Les délais de deux mois tels que visés aux articles 167,
alinéa 2, 330/2, alinéa 2 et 1476quater, alinéa 2, de l’ancien Code civil, le
délai de trois mois visé à l’article 71 du Code consulaire et les délais de
quatre mois tels que visés aux articles 11bis, § 5, et 15, § 3, du Code de
la nationalité belge, prenant cours durant la période s’étendant de la
date d’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 mars 2021, sont
prolongés de plein droit de deux mois. Les articles 52, alinéa 1er,
53 et 54 du Code judiciaire s’appliquent.

De termijnen van twee maanden bedoeld in de artikelen 167,
tweede lid, 330/2, tweede lid, en 1476quater, tweede lid, van het oud
Burgerlijk Wetboek, de termijn van drie maanden bedoeld in artikel 71 van het Consulair Wetboek en de termijn van vier maanden
bedoeld in de artikelen 11bis, § 5 en 15, § 3, van het Wetboek van de
Belgische nationaliteit, die verstrijken binnen de respectievelijk twee,
drie en vier maanden te rekenen van de datum van inwerkingtreding
van deze wet worden van rechtswege verlengd met een maand. De
artikelen 52, eerste lid, 53 en 54 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van
toepassing.

Les délais de deux mois tels que visés aux articles 167, alinéa 2,
330/2, alinéa 2, et 1476quater, alinéa 2 de l’ancien Code civil, le délai de
trois mois visé à l’article 71 du Code consulaire et les délais de
quatre mois tels que visés aux articles 11bis, § 5, et 15, § 3, du Code de
la nationalité belge, qui expirent respectivement dans les deux, trois et
quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi
sont prolongés de plein droit d’un mois. Les articles 52, alinéa 1er,
53 et 54 du Code judiciaire s’appliquent.

De termijnen bedoeld in het eerste lid, die verstreken zijn vóór de
datum van inwerkingtreding van deze wet worden niet verlengd.

Les délais visés à l’alinéa 1er qui ont expiré avant la date d’entrée en
vigueur de la présente loi ne sont pas prolongés.

Indien de toepassing van het eerste en het tweede lid leidt tot een
verlenging van de oorspronkelijke termijn, zal elke bepaling die
verwijst naar die termijn de duur van de verlenging in rekening
brengen.

En cas d’application des deux premiers alinéas entraînant la prolongation du délai originel, toute disposition faisant référence audit délai
prendra en compte la durée de la prolongation.

De vraag tot overmaking van het dossier die plaats had moeten
vinden binnen de termijn vermeld in de artikelen 11bis, § 7, eerste lid,
en 15, § 5, eerste lid, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit,
wordt geacht op tijd te zijn gedaan als de belanghebbende een medisch
attest voorlegt waaruit blijkt dat hij op doktersvoorschrift thuis moest
blijven omwille van een vermoedelijke besmetting met COVID−19 of
gehospitaliseerd was als gevolg daarvan.

La demande de transmission du dossier qui aurait dû être effectuée
dans le délai visé aux articles 11bis, § 7, alinéa 1er, et 15, § 5, alinéa 1er,
du Code de la nationalité belge, sera réputée avoir été faite à temps si
le ou les déclarants présentent un certificat médical établissant qu’il a
ou ont été maintenu(s) à domicile par un médecin pour suspicion de
contamination ou pour contamination au COVID−19 ou hospitalisé(s)
suite à cette contamination.

HOOFDSTUK 19. — Maatregelen met betrekking
tot de algemene vergadering van mede-eigenaars

CHAPITRE 19. — Mesures à l’égard
de l’assemblée générale des copropriétaires

Afdeling 1. — Uitstel van de algemene vergadering en gevolgen

Section 1re. — Report des assemblées générales et conséquences

Art. 54. Onder voorbehoud van het tweede lid, kunnen alle algemene vergaderingen van mede-eigenaars, zoals bedoeld in artikel 5776 van het oud Burgerlijk Wetboek, waarvan de jaarlijkse periode van
vijftien dagen vastgelegd in het reglement van interne orde valt in de in
artikel 56 bedoelde periode, of die met toepassing van artikel 2 van het
koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen
inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in
het kader van de strijd tegen de COVID−19-pandemie waren uitgesteld
en op datum van 1 oktober 2020 nog niet waren gehouden, door de
syndicus worden uitgesteld naar de eerstvolgende in het reglement van
interne orde vastgelegde periode van vijftien dagen waarin de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars dient plaats
te vinden.

Art. 54. Sous réserve de l’alinéa 2, toutes les assemblées générales de
copropriétaires, telles que visées à l’article 577-6, de l’ancien Code civil,
dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement
d’ordre intérieur tombe dans la période visée à l’article 56, ou qui ont
été reportées en application de l’article 2 de l’arrêté royal
n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la
copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de COVID−19 et n’ont pas encore eu lieu à la
date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées par le syndic à la
prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d’ordre
intérieur au cours de laquelle doit se tenir l’assemblée générale de
l’association des copropriétaires.

De syndicus houdt niettemin een algemene vergadering wanneer een
beslissing aangewezen is of op verzoek van één of meer medeeigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen van de gemeenschappelijke delen bezitten, overeenkomstig de in artikel 577-6, § 2,
vastgestelde procedures. Indien die algemene vergadering omwille van
omstandigheden redelijkerwijze niet fysiek of op afstand kan gehouden
worden, kan toepassing gemaakt worden van artikel 55.

Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu’une
décision est nécessaire ou sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires
qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties
communes, selon les modalités définies à l’article 577-6, § 2. Si cette
assemblée générale ne peut raisonnablement être tenue physiquement
ou à distance en raison des circonstances, l’article 55 peut être appliqué.

In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt de duur
van de mandaten van de bij besluit van de algemene vergadering
benoemde syndici, leden van de raden van mede-eigendom, en
commissarissen van de rekeningen die aflopen in de in artikel 56 bedoelde periode, van rechtswege verlengd tot de eerstvolgende
algemene vergadering die na deze periode wordt gehouden.

En cas de report de l’assemblée générale, la durée des mandats des
syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux
comptes nommés par décision de l’assemblée générale qui expirent
durant la période visée à l’article 56 est prolongée de plein droit jusqu’à
la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.

In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt, tijdens
de in artikel 56 bedoelde periode, en tot de eerstvolgende algemene
vergadering die na deze periode wordt gehouden, het contract tussen
de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars van rechtswege
verlengd. De syndicus oefent zijn bevoegdheden uit overeenkomstig de
beslissingen van de laatste algemene vergadering en in overeenstemming met de laatst goedgekeurde begroting.

En cas de report de l’assemblée générale, durant la période visée à
l’article 56, et jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue
après cette période, le contrat entre le syndic et l’association des
copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses
compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée
générale et en conformité avec le dernier budget approuvé.

In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt de
geldigheidsduur van de door de algemene vergadering aan de raad van
mede-eigendom verleende opdrachten en bevoegdheidsdelegaties verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering van mede-eigenaars.

En cas de report de l’assemblée générale, la durée de validité des
missions et délégations de compétences confiées par l’assemblée
générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu’à la prochaine
assemblée générale des copropriétaires.
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Art. 55. De beslissing van een vereniging van mede-eigenaars die
wordt genomen tijdens de periode bedoeld in artikel 56 volgens de
procedure bedoeld in artikel 577-6, § 11, van het oud Burgerlijk
Wetboek, kan rechtsgeldig worden genomen wanneer meer dan de
helft van de leden van de vereniging van mede-eigenaars aan de
stemming deelneemt en voor zover zij ten minste de helft van de
aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. De beslissingen van
de vereniging van mede-eigenaars worden genomen bij de meerderheid die, voor elk agendapunt afzonderlijk, door de wet wordt vereist
voor beslissingen van de algemene vergadering.

Art. 55. La décision d’une association des copropriétaires qui est
prise pendant la période visée à l’article 56 selon la procédure visée à
l’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil, peut être valablement prise
lorsque plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la
moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de
l’association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la
loi pour chaque point individuel de l’ordre du jour des décisions de
l’assemblée générale des votes des copropriétaires.

De stembrieven die de syndicus met de post of elektronisch heeft
ontvangen binnen drie weken of, in spoedeisende gevallen en voor
zover dit in de oproeping is aangegeven, binnen acht dagen na de
datum van de verzending van de oproeping, zijn geldig. Benevens de
gegevens vermeld in artikel 577-6, § 10, eerste lid, van het oud
Burgerlijk Wetboek, notuleert de syndicus tevens de naam van de
mede-eigenaars wier stembrieven in aanmerking zijn genomen.

Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou
électronique dans les trois semaines ou, en cas d’urgence et pour autant
que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la
date d’envoi de la convocation sont valables. Outre les informations
visées à l’article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, le syndic
indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires
dont les bulletins de vote ont été pris en compte.

Afdeling 3. — Periode waarbinnen dit hoofdstuk van toepassing is

Section 3. — Période durant laquelle le présent chapitre s’applique

Art. 56. Dit hoofdstuk is van toepassing tot 9 maart 2021.

Art. 56. Le présent chapitre s’applique jusqu’au 9 mars 2021.

HOOFDSTUK 20. — Wijzigingen met betrekking
tot de algemene vergadering van mede-eigenaars

CHAPITRE 20. — Modifications à l’égard
de l’assemblée générale des copropriétaires

Afdeling 1. — Wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek

Section 1re. — Modification de l’ancien Code civil

Art. 57. In artikel 577-6, § 1, eerste lid, van het oud Burgerlijk
Wetboek, vervangen bij de wet van 2 juni 2010 en gewijzigd bij de wet
van 18 juni 2018, worden de woorden “op fysieke wijze of, indien de
bijeenroeping daarin voorziet, vanop afstand” ingevoegd tussen het
woord “neemt” en het woord “deel”.

Art. 57. Dans l’article 577-6, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil,
remplacé par la loi du 2 juin 2010 et modifié par la loi du 18 juin 2018,
les mots “, physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance,”
sont insérés entre le mot “participe” et les mots “à ses délibérations”.

Afdeling 2. — Wijziging van de wet van 4 februari 2020
houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek

Section 2. — Modification de la loi du 4 février 2020
portant le livre 3 “Les biens” du Code civil

Art. 58. In artikel 2 van de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3
“Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, in artikel 3.87, § 1, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek, worden de woorden “op fysieke wijze of,
indien de bijeenroeping daarin voorziet, vanop afstand” ingevoegd
tussen het woord “neemt” en het woord “deel”.

Art. 58. Dans l’article 2 de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3
“Les biens” du Code civil, à l’article 3.87, § 1er, alinéa 1er, du Code civil,
les mots “, physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance,”
sont insérés entre le mot “participe” et les mots “à ses délibérations”.

HOOFDSTUK 21. — Maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding
van de sanitaire crisis in de gevangenissen

CHAPITRE 21. — Mesures visant à soutenir la lutte
contre la crise sanitaire dans les prisons

Art. 59. De in dit hoofdstuk gebruikte begrippen “de directeur”, “de
veroordeelde”, “het slachtoffer” en “de minister” dienen begrepen te
worden in de zin van artikel 2 van de wet van 17 mei 2006 betreffende
de externe rechtpositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en
de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.

Art. 59. Les notions “le directeur”, “le condamné”, “la victime”, et
“le ministre” utilisées dans ce chapitre doivent être entendues au sens
de l’article 2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe
des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits
reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la
peine.

Art. 60. § 1. De directeur kent een vervroegde invrijheidstelling
“COVID−19” toe aan de veroordeelde die zijn straf geheel of gedeeltelijk in de gevangenis ondergaat en die zich in de tijdsvoorwaarden
bevindt voor de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling,
vanaf zes maanden vóór het einde van het uitvoerbaar gedeelte van de
vrijheidsstraf of van de vrijheidsstraffen waartoe hij is veroordeeld.

Art. 60. § 1er. Le directeur octroie la libération anticipée “COVID−19”
au condamné qui subit sa peine entièrement ou en partie en prison et
qui se trouve dans les conditions de temps pour l’octroi de la libération
conditionnelle, à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire
de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.

In afwijking van het eerste lid, wordt de vervroegde invrijheidstelling “COVID−19” niet toegekend aan de veroordeelde wiens strafuitvoeringsmodaliteit tijdens de door artikel 69 bedoelde duur door de
strafuitvoeringsrechtbank wordt herroepen.

Par dérogation à l’alinéa premier, la libération anticipée “COVID−19”
n’est pas octroyée au condamné dont la modalité d’exécution de la
peine est révoquée par le tribunal de l’application des peines pendant
la période visée à l’article 69.

Indien de vervroegde invrijheidstelling niet wordt herroepen, loopt
zij tot het bereiken van het strafeinde.

Si la libération anticipée n’est pas révoquée, elle court jusqu’à la fin
de la peine.

§ 2. De volgende veroordeelden zijn uitgesloten van de vervroegde
invrijheidstelling :

§ 2. Les condamnés suivants sont exclus de la libération anticipée :

—

de veroordeelden die één of meerdere vrijheidsbenemende
straffen ondergaan waarvan het totaal meer dan tien jaar
bedraagt;

—

les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) privatives
de liberté dont le total s’élève à plus de dix ans;

—

de veroordeelden die één of meerdere gevangenisstraffen ondergaan voor de feiten bedoeld in boek II, titel Iter van het
Strafwetboek;

—

les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d’emprisonnement pour des faits visés au livre II, titre Iter du Code
pénal;

—

de veroordeelden die één of meerdere gevangenisstraffen ondergaan voor de feiten bedoeld in de artikelen 371/1 tot 378bis van
het Strafwetboek;

—

les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d’emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du
Code pénal;

—

de veroordeelden die het voorwerp uitmaken van een veroordeling met een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank overeenkomstig de artikelen 34ter of 34quater van het
Strafwetboek;

—

les condamnés qui font l’objet d’une condamnation avec une
mise à disposition du tribunal de l’application des peines,
conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal;
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de veroordeelden die geen recht hebben op verblijf en onder de
regeling vallen van artikel 20/1 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten;

—

les condamnés qui n’ont pas de droit de séjour et qui sont soumis
au régime prévu dans l’article 20/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une
peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans
le cadre des modalités d’exécution de la peine;

—

de veroordeelden die worden opgevolgd door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse in het kader van de gemeenschappelijke gegevensbanken bedoeld in de artikelen 44/11/3bis
tot 44/11/3quinquies van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt.

—

les condamnés qui sont suivis par l’Organe pour la coordination
de l’analyse de la menace dans le cadre des banques de données
communes visées aux articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies de
la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Art. 61. § 1. Le directeur octroie la libération anticipée après s’être
assuré de la faisabilité de la mesure et après avoir fait les vérifications
suivantes :

—

het hebben van onderdak;

—

le condamné dispose d’un logement,

—

het beschikken over voldoende middelen van bestaan.

—

le condamné dispose de moyens d’existence suffisants.

De procureur des Konings van het arrondissement waar de veroordeelde zijn woon- of verblijfplaats heeft en, indien de strafuitvoeringsrechtbank reeds gevat is, het openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank, worden zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de
toekenning van de vervroegde invrijheidstelling en van de daaraan
verbonden voorwaarden.

Le procureur du Roi de l’arrondissement où le condamné a son lieu
de résidence ou de séjour et, si le tribunal de l’application des peines est
déjà saisi, le ministère public près le tribunal de l’application des
peines, sont informés le plus rapidement possible de l’octroi de la
libération anticipée et des conditions qui y sont liées.

Het slachtoffer wordt zo snel mogelijk en in elk geval binnen
vierentwintig uur, via het snelst mogelijke schriftelijke communicatiemiddel, in kennis gesteld van de toekenning van de vervroegde
invrijheidstelling en van de daaraan verbonden voorwaarden.

La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas
dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le
plus rapide de l’octroi de la libération anticipée et des conditions qui y
sont liées.

§ 2. De veroordeelde is tijdens de proeftermijn onderworpen aan de
volgende algemene voorwaarden :

§ 2. Pendant le délai d’épreuve, le condamné est soumis aux
conditions générales suivantes :

1° geen strafbare feiten plegen;

1° ne pas commettre d’infraction;

2° de slachtoffers niet lastig vallen en zich onmiddellijk verwijderen
van de plaats waar hij een slachtoffer ontmoet;

2° ne pas importuner les victimes et immédiatement quitter les lieux
lorsqu’il rencontre une victime;

3° de maatregelen opgelegd door de overheid in het kader van de
strijd tegen de verspreiding van COVID−19 naleven.

3° se conformer aux mesures imposées par les autorités dans le
cadre de la lutte contre la propagation du COVID−19.

De proeftermijn is gelijk aan de duur van het nog resterende gedeelte
van de vrijheidsstraffen op het ogenblik van de vervroegde invrijheidstelling.

Le délai d’épreuve est égal à la durée de la peine restante à subir au
moment de la libération anticipée.

In geval van herroeping van de vervroegde invrijheidstelling op
grond van paragraaf 3, wordt de periode tijdens dewelke de veroordeelde in vervroegde invrijheidstelling was, afgetrokken van het op het
ogenblik van de toekenning nog resterende gedeelte van de vrijheidsstraffen.

Si la libération anticipée est révoquée sur la base du paragraphe 3, la
période au cours de laquelle le condamné était en libération anticipée
est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au
moment de l’octroi.

§ 3. De directeur kan de beslissing herroepen in volgende gevallen :

§ 3. Le directeur peut révoquer la décision dans les cas suivants :

—

wanneer er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat de
veroordeelde het verbod op het plegen van strafbare feiten niet
heeft nageleefd;

—

lorsqu’il existe des indications sérieuses selon lesquelles le
condamné n’a pas respecté l’interdiction de commettre des
infractions;

—

wanneer de veroordeelde de algemene voorwaarden vermeld in
paragraaf 2, 2° en 3° niet naleeft.

—

lorsque le condamné ne respecte pas les conditions générales
mentionnées au paragraphe 2, 2° et 3°.

Het slachtoffer wordt zo snel mogelijk en in elk geval binnen de
vierentwintig uur, via het snelst mogelijke schriftelijke communicatiemiddel, in kennis gesteld van de beslissing tot herroeping.

La victime est informée de la décision de révocation le plus
rapidement possible et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures,
par le moyen de communication écrit le plus rapide.

§ 4. Indien de veroordeelde de fysieke of psychische integriteit van
derden ernstig in gevaar brengt gedurende de proeftermijn, kan de
procureur des Konings bij de rechtbank binnen het rechtsgebied
waarvan de veroordeelde zich bevindt, zijn voorlopige aanhouding
bevelen. Hij deelt onmiddellijk zijn beslissing mee aan de directeur.

§ 4. Si le condamné met gravement en péril l’intégrité physique ou
psychique de tiers pendant le délai d’épreuve, le procureur du Roi près
le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner
l’arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa
décision au directeur.

De directeur neemt een beslissing over de al dan niet herroeping van
de vervroegde invrijheidstelling binnen zeven dagen volgend op de
aanhouding van de veroordeelde. Deze met redenen omklede beslissing wordt binnen vierentwintig uur schriftelijk meegedeeld aan de
veroordeelde en de procureur des Konings.

Le directeur prend une décision sur la révocation ou non de la
libération anticipée dans les sept jours qui suivent l’arrestation du
condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les
vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi.

Het slachtoffer wordt zo snel mogelijk en in elk geval binnen
vierentwintig uur, via het snelst mogelijke schriftelijke communicatiemiddel, in kennis gesteld van de beslissing tot herroeping.

La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas
dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le
plus rapide de la décision de révocation.

Download date: 07-05-2021

Art. 61. § 1. De directeur neemt de beslissing tot toekenning van de
vervroegde invrijheidstelling, na zich verzekerd te hebben van de
haalbaarheid van de maatregel en de volgende criteria getoetst te
hebben :

Company: x

—
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Art. 63. De onderbreking van de strafuitvoering “COVID−19” schorst
de uitvoering van de straf voor een duur van twee maanden, die kan
worden verlengd. Deze schorsing eindigt van rechtswege op de in
artikel 69 bedoelde datum.

Art. 63. L’interruption de l’exécution de la peine “COVID 19”
suspend l’exécution de la peine pour une durée de deux mois, qui peut
être prolongée. Cette suspension prend fin de plein droit à la date visée
à l’article 69.

De onderbreking van de strafuitvoering “COVID−19” wordt aan de
veroordeelde toegekend met het doel de concentratie van de gevangenisbevolking te verminderen en derhalve de sanitaire crisis in de
gevangenissen beter te kunnen beheren.

L’interruption de l’exécution de la peine “COVID−19” est octroyée au
condamné dans le but de réduire la concentration de la population
carcérale et par conséquent de pouvoir mieux gérer la crise sanitaire
dans les prisons.

De verjaring van de straf loopt niet tijdens de onderbreking van de
strafuitvoering “COVID−19”.

La prescription de la peine ne court pas pendant l’interruption de
l’exécution de la peine “COVID−19”.

Art. 64. De onderbreking van de strafuitvoering “COVID−19” kan
op schriftelijk verzoek van de veroordeelde worden toegekend door de
directeur aan de veroordeelde die zijn straf geheel of gedeeltelijk in de
gevangenis ondergaat en die voldoet aan de volgende criteria :

Art. 64. L’interruption de l’exécution de la peine “COVID−19” peut
être octroyée par le directeur, à la demande écrite du condamné, au
condamné qui subit sa peine entièrement ou en partie en prison et qui
répond aux critères suivants :

1° de veroordeelde heeft minstens drie goed verlopen penitentiaire
verloven van zesendertig uur bedoeld in artikel 6 of artikel 59
van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtpositie
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten genoten of voert zijn straf uit onder de
modaliteit van beperkte detentie bedoeld in artikel 21 van
dezelfde wet mits hij in dat kader reeds genoot van drie goed
verlopen penitentiaire verloven;

1° le condamné a déjà bénéficié d’au moins trois congés pénitentiaires de trente-six heures tels que visés à l’article 6 ou à l’article 59
de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des
personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux
droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités
d’exécution de la peine qui se sont bien déroulés, ou il exécute sa
peine sous forme de détention limitée telle que visée à l’article 21
de la même loi pourvu qu’il ait déjà bénéficié dans ce cadre de
trois congés pénitentiaires qui se sont bien déroulés;

2° er bestaan in hoofde van de veroordeelde geen tegenaanwijzingen; deze tegenaanwijzingen hebben betrekking op het gevaar
dat de veroordeelde zich aan de uitvoering van zijn straf zou
onttrekken, op het risico dat hij tijdens de onderbreking van de
strafuitvoering ernstige strafbare feiten zou plegen, op het risico
dat hij de slachtoffers zou lastig vallen of op het risico dat hij zich
niet zal houden aan de maatregelen opgelegd door de overheid
in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID−19;

2° il n’existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications;
ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se
soustraie à l’exécution de sa peine, sur le risque qu’il commette
des infractions graves pendant l’interruption de l’exécution de la
peine, sur le risque qu’il importune les victimes ou sur le risque
qu’il ne se conforme pas aux mesures imposées par les autorités
dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus
COVID−19;

3° de veroordeelde beschikt over een opvangadres en zijn opvangmilieu gaat akkoord om hem op te vangen;

3° le condamné dispose d’une adresse d’accueil et son milieu
d’accueil est d’accord de l’héberger;

4° de veroordeelde beschikt over voldoende middelen van bestaan
zodat hij voor de duur van de onderbreking van de strafuitvoering niet in een gevaarsituatie wordt geplaatst;

4° le condamné dispose de moyens d’existence suffisants pour ne
pas se trouver dans une situation de danger pendant la durée de
l’interruption de l’exécution de la peine.

De volgende veroordeelden zijn uitgesloten van de onderbreking van
de strafuitvoering “COVID−19” :

Les condamnés suivants sont exclus de l’interruption de l’exécution
de la peine “COVID−19” :

— de veroordeelden die één of meerdere vrijheidsbenemende
straffen ondergaan waarvan het totaal meer dan 10 jaar bedraagt;

— les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) privatives
de liberté dont le total s’élève à plus de 10 ans;

— de veroordeelden die één of meerdere gevangenisstraffen ondergaan voor de feiten bedoeld in boek II, titel Iter, van het
Strafwetboek;

— les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d’emprisonnement pour des faits visés au livre II, titre Ierter, du Code
pénal;

— de veroordeelden die één of meerdere gevangenisstraffen ondergaan voor de feiten bedoeld in de artikelen 371/1 tot 378bis van
het Strafwetboek;

— les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d’emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du
Code pénal;

— de veroordeelden die het voorwerp uitmaken van een veroordeling met een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank overeenkomstig de artikelen 34ter of 34quater van het
Strafwetboek;

— les condamnés qui font l’objet d’une condamnation avec une
mise à la disposition du tribunal de l’application des peines,
conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal;

— de veroordeelden die worden opgevolgd door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse in het kader van de gemeenschappelijke gegevensbanken bedoeld in de artikelen 44/11/3bis
tot 44/11/3quinquies van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt.

— les condamnés qui sont suivis par l’Organe de coordination pour
l’analyse de la menace dans le cadre des banques de données
communes visées dans les articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies
de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Indien de directeur de onderbreking van de strafuitvoering
“COVID−19” niet toekent aan de veroordeelde die er op grond van de
in het eerste en het tweede lid bedoelde voorwaarden voor in
aanmerking komt, neemt hij een met redenen omklede beslissing tot
weigering en deelt deze mee aan de veroordeelde.

Si le directeur n’octroie pas l’interruption de l’exécution de la peine
“COVID−19” au condamné qui répond aux conditions visées aux
alinéas 1er et 2, il prend une décision motivée de refus et la communique au condamné.

Download date: 07-05-2021

Art. 62. L’exécution des décisions d’octroi d’une permission de
sortie, d’un congé pénitentiaire ou d’une détention limitée à un
condamné sur la base de la loi du 17 mai 2006 relative au relative au
statut juridique externe des personnes condamnées à une peine
privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des
modalités d’exécution de la peine y compris celles fondées sur
l’article 59 de la même loi, et des décisions d’octroi d’une permission de
sortie, d’un congé ou d’une détention limitée à un interné sur la base de
la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, pour autant que cette
modalité soit exécutée à partir d’une institution visée à l’article 3, 4°, a)
ou b) de la même loi, est suspendue pendant les périodes fixées par le
ministre en vue de gérer la crise sanitaire dans les prisons. Le directeur
peut accorder une exception à cette suspension lorsque des circonstances urgentes et humanitaires le justifient ou lorsque la suspension met
sérieusement en péril le plan de reclassement.

Company: x

Art. 62. De uitvoering van de beslissingen tot toekenning van een
uitgaansvergunning, penitentiair verlof of beperkte detentie aan een
veroordeelde op basis van de wet van 17 mei 2006 betreffende de
externe rechtpositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, met inbegrip van deze gestoeld op artikel 59 van
dezelfde wet, en van de beslissingen tot toekenning van een uitgaansvergunning, verlof of beperkte detentie aan een geïnterneerde op basis
van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, voor zover deze
uitgaansmodaliteit wordt uitgevoerd vanuit een inrichting bedoeld in
artikel 3, 4°, a) of b), van dezelfde wet, wordt opgeschort tijdens de
perioden vastgesteld door de minister met het oog op het beheer van de
sanitaire crisis in de gevangenissen. De directeur kan op deze
opschorting een uitzondering toestaan wanneer dringende en humanitaire omstandigheden dit rechtvaardigen of wanneer deze opschorting
de reclassering ernstig in het gedrang brengt.
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Het slachtoffer wordt zo snel mogelijk en in elk geval binnen
vierentwintig uur, via het snelst mogelijke schriftelijke communicatiemiddel, in kennis gesteld van de toekenning van de onderbreking van
de strafuitvoering.

La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas
dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le
plus rapide de l’octroi de l’interruption de l’exécution de la peine.

Art. 66. § 1. De beslissing tot toekenning van de onderbreking van
de strafuitvoering “COVID−19” wordt uitvoerbaar op de door de
directeur bepaalde datum, uiterlijk veertien dagen na de beslissing tot
toekenning.

Art. 66. § 1er. La décision d’octroi de l’interruption de l’exécution de
la peine “COVID−19” est exécutoire à la date déterminée par le
directeur et au plus tard quatorze jours après la décision d’octroi.

§ 2. Indien de minister oordeelt dat dit noodzakelijk blijft om het doel
vermeld in artikel 63, tweede lid, te bereiken, kan de directeur, mits
akkoord van de veroordeelde, de beslissing tot toekenning van de
onderbreking van de strafuitvoering verlengen voor een periode van
maximaal twee maanden, na onderzoek van de criteria vermeld in
artikel 64, eerste lid, 2° en 3°. In het dossier van de veroordeelde wordt
schriftelijk melding gemaakt van de datum en de wijze waarop de
veroordeelde zijn akkoord gaf met de verlenging.

§ 2. Si le ministre juge que cela reste nécessaire pour atteindre le but
visé à l’article 63, alinéa 2, le directeur peut , à condition que le
condamné soit d’accord, prolonger la décision d’octroi de l’interruption
de l’exécution de la peine pour une période de maximum deux mois,
après avoir examiné les critères visés à l’article 64, alinéa 1er, 2° et 3°. La
date et le moyen par lequel l’accord du condamné est donné sont
consignés par écrit dans le dossier du condamné.

In geval van verlenging wordt de veroordeelde daarvan door de
directeur in kennis gesteld.

En cas de prolongation, le condamné en est informé par le directeur.

Artikel 65 is op overeenkomstige wijze van toepassing op de
beslissing tot verlenging.

L’article 65 s’applique par analogie à la décision de prolongation.

Art. 67. Indien de veroordeelde de fysieke of psychische integriteit
van derden ernstig in gevaar brengt, kan de procureur des Konings bij
de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de veroordeelde zich
bevindt, zijn voorlopige aanhouding bevelen. Hij deelt onmiddellijk
zijn beslissing mee aan de directeur.

Art. 67. Si le condamné met gravement en péril l’intégrité physique
ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le
ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l’arrestation
provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au
directeur.

De directeur neemt een beslissing over de herroeping van de
onderbreking van de strafuitvoering “COVID−19” binnen zeven dagen
volgend op de aanhouding van de veroordeelde. Deze met redenen
omklede beslissing wordt binnen vierentwintig uur schriftelijk meegedeeld aan de veroordeelde en de procureur des Konings.

Le directeur prend une décision sur la révocation de l’interruption de
l’exécution de la peine “COVID−19” dans les sept jours qui suivent
l’arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée
par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du
Roi.

Het slachtoffer wordt van de beslissing zo snel mogelijk en in elk
geval binnen vierentwintig uur, via het snelst mogelijke, schriftelijke
communicatiemiddel, in kennis gesteld.

La victime est informée le plus rapidement possible de la décision, et
dans tous les cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de
communication écrit le plus rapide.

Art. 68. Behalve in het in artikel 67 bedoelde geval, neemt de
onderbreking van de strafuitvoering “COVID−19” van rechtswege een
einde in geval de veroordeelde opnieuw wordt opgesloten.

Art. 68. Sauf dans le cas visé à l’article 67, l’interruption de
l’exécution de la peine “COVID−19” prend automatiquement fin si le
condamné est de nouveau incarcéré.

Teneinde opnieuw de onderbreking van de strafuit-voering
“COVID−19” te verkrijgen, moet de directeur een nieuwe beslissing tot
toekenning nemen overeenkomstig artikel 64.

Pour que le condamné puisse obtenir une nouvelle interruption de
l’exécution de la peine “COVID−19”, le directeur doit prendre une
nouvelle décision d’octroi conformément à l’article 64.

Art. 69. Dit hoofdstuk is van toepassing tot 31 maart 2021.

Art. 69. Le présent chapitre s’applique jusqu’au 31 mars 2021.

HOOFDSTUK 22. — Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

CHAPITRE 22. — Modification du Code judiciaire

Art. 70. Artikel 555/11, § 4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 5 mei 2019, wordt aangevuld met de volgende
zinnen :

Art. 70. L’article 555/11, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par
la loi du 5 mai 2019, est complété par les phrases suivantes :

“Daardoor geldt de verrichte vertaling als een gelegaliseerde vertaling voor het gebruik ervan binnen het Koninkrijk. Voor het gebruik
ervan in het buitenland moet de vertaling vervolgens worden gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst Justitie op basis van de
stempel en de opname in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en vervolgens door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op basis van de
handtekening die erop werd geplaatst door de Federale Overheidsdienst Justitie. De legalisatie bevestigt slechts de echtheid van de
handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van de
vertaling heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de geldigheid van
de stempel geplaatst op het document. De Koning bepaalt de nadere
regels waaronder de legalisatie gebeurt.”.

“En conséquence, la traduction effectuée vaut comme une traduction
légalisée pour son utilisation au sein du Royaume. Pour son utilisation
à l’étranger, la traduction doit ensuite être légalisée par le Service Public
Fédéral Justice sur la base du cachet et de l’inscription au registre
national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés, puis par le Service Public Fédéral Affaires
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sur
la base de la signature qui y a été apposée par le Service Public Fédéral
Justice. La légalisation ne fait que confirmer l’authenticité de la
signature, la qualité en laquelle le signataire de la traduction a agi et, le
cas échéant, la validité du cachet apposé sur le document. Le Roi
détermine les modalités selon lesquelles la légalisation est effectuée.”.

Download date: 07-05-2021

Art. 65. La décision d’octroi de l’interruption de l’exécution de la
peine “COVID−19” est communiquée le plus rapidement possible et en
tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication
écrit le plus rapide au procureur du Roi de l’arrondissement où a lieu
l’interruption de l’exécution de la peine “COVID−19” et, si le tribunal
de l’application des peines est déjà saisi, au ministère public près le
tribunal de l’application des peines.

Company: x

Art. 65. De beslissing tot toekenning van de onderbreking van de
strafuitvoering “COVID−19” wordt zo snel mogelijk, en in elk geval
binnen vierentwintig uur, via het snelst mogelijke, schriftelijke communicatiemiddel, meegedeeld aan de procureur des Konings van het
arrondissement waar de onderbreking van de strafuitvoering
“COVID−19” plaatsvindt en, indien de strafuitvoeringsrechtbank reeds
gevat is, aan het openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank.
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Art. 71. Alle ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied
van Boek XX van het Wetboek van economisch recht en het voorwerp
uitmaken van sluitingsmaatregelen op grond van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, gewijzigd bij
het ministerieel besluit van 1 november 2020, en waarvan de continuïteit bedreigd is door de verspreiding van de COVID−19-epidemie of
-pandemie en haar gevolgen, en die niet in staking van betaling waren
op 18 maart 2020, genieten van een tijdelijke opschorting vanaf de dag
van de inwerkingtreding van deze wet tot en met 31 januari 2021, zoals
hierna bepaald :

Art. 71. Toutes les entreprises relevant du champ d’application du
Livre XX du Code de droit économique et qui font l’objet de mesures de
fermeture en application de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020,
portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19, modifié par l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020,
et dont la continuité est menacée par l’épidémie ou la pandémie de
COVID−19 et ses suites et qui n’étaient pas en état de cessation de
paiement à la date du 18 mars 2020, bénéficient d’un sursis temporaire
à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 janvier 2021 inclus, comme précisé ci-après :

— behoudens op onroerende goederen, kan geen bewarend of
uitvoerend beslag worden gelegd, en geen enkel middel van
tenuitvoerlegging worden aangewend of voortgezet op de
goederen van de onderneming, voor alle schulden van de
onderneming, met inbegrip van de schulden opgenomen in een
reorganisatieplan zoals bedoeld in artikel XX.82 van hetzelfde
Wetboek gehomologeerd voor of na de inwerkingtreding van
deze wet; deze bepaling is niet van toepassing op het bewarend
beslag op zeeschepen en binnenschepen;

—

sauf sur les biens immobiliers, aucune saisie conservatoire ou
exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d’exécution ne
peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l’entreprise,
pour toutes les dettes de l’entreprise y compris les dettes reprises
dans un plan de réorganisation tel que prévu à l’article XX.82 du
même Code homologué avant ou après l’entrée en vigueur de la
présente loi; cette disposition n’est pas applicable à la saisie
conservatoire sur les navires et bateaux;

— de onderneming kan niet op dagvaarding failliet verklaard
worden of, indien deze een rechtspersoon is, gerechtelijk worden
ontbonden, tenzij op initiatief van het openbaar ministerie of van
de in toepassing van artikel XX.32 van hetzelfde Wetboek door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank aangestelde voorlopige bewindvoerder of met de toestemming van de schuldenaar;
evenmin kan op grond van artikel XX.84, § 2, 1°, van hetzelfde
Wetboek de overdracht onder gerechtelijk gezag van het geheel
of een deel van haar activiteiten worden bevolen;

—

l’entreprise ne peut être déclarée en faillite sur citation , ou s’il
s’agit d’une personne morale, ne peut être dissoute judiciairement, sauf sur initiative du ministère public ou de l’administrateur provisoire qui a été désigné par le président du tribunal de
l’entreprise en application de l’article XX.32 du même Code, ou
avec le consentement du débiteur; le transfert sous autorité de
justice de tout ou partie de ses activités ne peut pas non plus être
ordonné sur la base de l’article XX.84, § 2, 1°, du même Code;

— de betalingstermijnen opgenomen in een reorganisatieplan zoals
bedoeld in artikel XX.82 van hetzelfde Wetboek gehomologeerd
voor of na de inwerkingtreding van deze wet, worden verlengd
met een duur gelijk aan die van de opschorting bedoeld in deze
wet, desgevallend met verlenging van de maximumtermijn van
vijf jaar voor de uitvoering van het plan in afwijking van artikel
XX.76 van hetzelfde Wetboek en van de maximumtermijn
bedoeld in artikel XX.74 van hetzelfde Wetboek;

—

les délais de paiement repris dans un plan de réorganisation tel
que prévu à l’article XX.82 du même Code et homologué avant
ou après l’entrée en vigueur de la présente loi sont prolongés
d’une durée égale à celle du sursis prévu dans la présente loi, le
cas échéant avec une prolongation du délai maximal de cinq ans
pour l’exécution du plan, en dérogation à l’article XX.76 du
même Code et du délai maximal visé à l’article XX.74 du même
Code;

— overeenkomsten gesloten voor de inwerkingtreding van deze
wet kunnen niet eenzijdig of gerechtelijk worden ontbonden
wegens een wanbetaling van een geldschuld opeisbaar onder de
overeenkomst; deze bepaling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten.

—

les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi
ne peuvent être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire en
raison d’un défaut de paiement d’une dette d’argent exigible
sous le contrat; cette disposition n’est pas applicable aux contrats
de travail.

Elke belanghebbende partij kan bij dagvaarding de voorzitter van de
bevoegde ondernemingsrechtbank verzoeken te beslissen dat een
onderneming niet valt onder het toepassingsgebied van de in het eerste
lid bedoelde opschorting of deze opschorting geheel of gedeeltelijk op
te heffen bij een bijzonder met redenen omklede beslissing. De
vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding. De
voorzitter doet uitspraak bij voorrang boven alle andere zaken. De
voorzitter houdt daarbij onder meer rekening met de vraag of ten
gevolge van de COVID−19-epidemie of -pandemie de omzet of
activiteit van de schuldenaar sterk is gedaald, of er volledig of deels
beroep is gedaan op economische werkloosheid en of de overheid bevel
heeft gegeven tot sluiting van de onderneming van de schuldenaar,
alsook met de belangen van de verzoeker.

Toute partie intéressée peut demander par citation au président du
tribunal de l’entreprise compétent de décider qu’une entreprise ne
tombe pas dans le champ d’application du sursis visé à l’alinéa 1er ou
de lever en tout ou partie ce sursis par une décision spécialement
motivée. Cette demande est introduite et instruite selon les formes du
référé. Le président rend sa décision toutes affaires cessantes. Pour ce
faire, le président tient compte, entre autres, du fait que, à la suite de
l’épidémie ou la pandémie de COVID−19, le chiffre d’affaires ou
l’activité du débiteur a fortement diminué, qu’il y a eu recours total ou
partiel au chômage économique, et que l’autorité publique a ordonné la
fermeture de l’entreprise du débiteur, ainsi que des intérêts du
requérant.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de verplichting opeisbare
schulden te betalen, noch aan de gemeenrechtelijke contractuele
sancties zoals ondermeer de exceptie van niet-uitvoering, de schuldvergelijking en het retentierecht. Zij laat de toepassing van de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten
en leningen met betrekking tot financiële instrumenten onverlet. Zij
raakt evenmin aan de verplichtingen van de werkgevers.

Cette disposition ne déroge pas à l’obligation de paiement des dettes
exigibles, ni aux sanctions contractuelles de droit commun telles que,
entre autres, l’exception d’inexécution, la compensation et le droit de
rétention. Elle n’affecte pas l’application de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions
fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle
et de prêts portant sur des instruments financiers. Elle n’affecte pas non
plus les obligations des employeurs.

Art. 72. De verplichting bedoeld in artikel XX.102 van hetzelfde
Wetboek voor de schuldenaar om aangifte van faillissement te doen,
wordt voor de ondernemingen die het voorwerp uitmaken van
sluitingsmaatregelen op grond van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID−19 te beperken, gewijzigd bij het ministerieel
besluit van 1 november 2020, opgeschort gedurende de termijn van
opschorting bedoeld in artikel 71 indien de faillissementsvoorwaarden
het gevolg zijn van de COVID−19-epidemie of -pandemie en haar
gevolgen. Hierbij wordt geen afbreuk gedaan aan de mogelijkheid voor
de schuldenaar om aangifte van faillissement te doen.

Art. 72. L’obligation visée à l’article XX.102 du même Code pour le
débiteur de faire aveu de faillite pour les entreprises qui font l’objet de
mesures de fermeture en application de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID−19, modifié par l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020, est suspendue pendant la durée du sursis visé à l’article 71, si
les conditions de la faillite sont la conséquence de l’épidémie ou la
pandémie de COVID−19 et ses suites. Cette disposition ne déroge pas
à la possibilité pour le débiteur de faire aveu de faillite.
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CHAPITRE 23. — Sursis temporaire en faveur des entreprises relevant de
l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du
28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID−19 des mesures d’exécution et autres mesures

Company: x

HOOFDSTUK 23. — Tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen
die onder de toepassing vallen van het ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID−19 te beperken van uitvoeringsmaatregelen en andere
maatregelen
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De verstrekkers van de in het eerste lid bedoelde nieuwe kredieten
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld enkel en alleen omdat de
nieuwe kredieten de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de
activa of van de activiteiten van de schuldenaar niet daadwerkelijk
mogelijk hebben gemaakt.

La responsabilité des dispensateurs de nouveaux crédits visés à
l’alinéa 1er ne peut être poursuivie pour la seule raison que le nouveau
crédit n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou
partie des actifs ou des activités du débiteur.

HOOFDSTUK 24. — Tijdelijke inperking
van bepaalde beslagen tegen particulieren

CHAPITRE 24. — Restriction temporaire de certaines saisies
à l’encontre des particuliers

Art. 74. Alle natuurlijke personen die geen onderneming zijn in de
zin van artikel I.1, eerste lid, 1°, van het Wetboek van economisch recht,
genieten van een tijdelijke opschorting zoals hierna bepaald :

Art. 74. Toutes les personnes physiques qui ne sont pas des
entreprises au sens de l’article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit
économique, bénéficient d’un sursis temporaire tel que défini ci-après :

1° behoudens op onroerende goederen andere dan diegene waar de
schuldenaar zijn woonplaats heeft, kan tegen hen geen uitvoerend beslag worden gelegd;

1° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur
a son domicile, aucune saisie-exécution ne peut être pratiquée à
leur encontre;

2° behoudens op onroerende goederen andere dan diegene waar de
schuldenaar zijn woonplaats heeft, worden de uitvoerende
beslagen die ten opzichte van hen reeds werden gelegd voor de
inwerkingtreding van deze wet, geschorst;

2° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur
à son domicile, les saisies-exécutions déjà en cours à leur
encontre avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont
suspendues;

3° tegen hen kan geen bewarend en uitvoerend beslag onder derden
dat de betaling van een geldsom tot voorwerp heeft worden
gelegd;

3° elles ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie-arrêt conservatoire
ni d’aucune saisie-arrêt-exécution ayant pour objet le paiement
d’une somme d’argent;

4° tegen hen kan geen overdracht van loon zoals bedoeld in
hoofdstuk VI van de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers worden uitgevoerd.

4° elles ne peuvent faire l’objet d’aucune cession de rémunération
visée au chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la
protection de la rémunération des travailleurs.

Het eerste lid is niet van toepassing :

L’alinéa 1er ne s’applique pas :

1° op de gevallen bedoeld in artikel 1412, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek;

1° dans les cas visés à l’article 1412, alinéa 1er, du Code judiciaire;

2° op alle andere gevallen, wanneer de schuldenaar instemt met het
beslag of de voortzetting van de gedwongen tenuitvoerlegging;

2° dans tous les autres cas, lorsque le débiteur marque son accord
sur la saisie ou la poursuite de l’exécution forcée;

3° in het kader van de invordering van elke veroordeling in
strafzaken tot een geldboete, tot een verbeurdverklaring van een
geldsom die een schuldvordering tot stand brengt die invorderbaar is op het vermogen van een veroordeelde, tot de gerechtskosten of tot een bijdrage, evenals van elke andere verbintenis tot
betaling van een som in strafzaken;

3° dans le cadre du recouvrement de toute condamnation en
matière répressive à une amende, à une confiscation d’une
somme d’argent qui comporte la création d’une créance recouvrable sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice ou à
une contribution, ainsi que de toute autre obligation à payer une
somme en matière répressive;

4° in het kader van de invordering van alle sommen verschuldigd
uit hoofde van belastingen, voorheffingen, taksen, rechten,
verhogingen, administratieve en fiscale geldboeten, nalatigheidsinteresten en bijbehoren, ingevolge een fiscale of sociale fraude;

4° dans le cadre du recouvrement de toutes sommes dues à titre
d’impôts, précomptes, taxes, droits, accroissements, amendes
administratives et fiscales, intérêts de retard et accessoires, à la
suite d’une fraude fiscale ou sociale;

5° op de kennisgevingen bedoeld in de artikelen 434 en 435 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 93quater en 93quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde, en 36 en 37 van het Wetboek van de minnelijke en
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of gelijkaardige regionale regelgeving, in het kader van
het opstellen van akten die de vervreemding of de hypothecaire
aanwending van een voor hypotheek vatbaar goed tot voorwerp
hebben.

5° aux notifications visées aux articles 434 et 435 du Code des
impôts sur les revenus 1992, 93quater et 93quinquies du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée, et 36 et 37 du Code du recouvrement
amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou aux
réglementations régionales correspondantes, dans le cadre de
l’établissement des actes ayant pour objet l’aliénation ou l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque.

Art. 75. Dit hoofdstuk is van toepassing tot 31 januari 2021.

Art. 75. Le présent chapitre s’applique jusqu’au 31 janvier 2021.

HOOFDSTUK 25. — Wijziging van de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde

CHAPITRE 25. — Modification de la loi du 25 mai 2018
visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire

Art. 76. In artikel 82, vierde lid, van de wet van 25 mei 2018 tot
vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke
orde, ingevoegd bij de wet van 11 december 2019, wordt het woord
“januari” vervangen door het woord “maart”.

Art. 76. Dans l’article 82, alinéa 4, de la loi du 25 mai 2018 visant à
réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire,
inséré par la loi du 11 décembre 2019, le mot “janvier” est remplacé par
le mot “mars”.

HOOFDSTUK 26. — Wijzigingen van de inwerkingtreding
van bepaalde wetten inzake de bescherming van meerderjarige onbekwamen

CHAPITRE 26. — Modification de l’entrée en vigueur de certaines
lois relatives à la protection des personnes incapables majeures

Afdeling 1. — Wijziging van de wet van 21 december 2018
houdende diverse bepalingen betreffende justitie

Section 1re . — Modification de la loi du 21 décembre 2018
portant des dispositions diverses en matière de justice

Art. 77. In artikel 98, tweede lid, van de wet van 21 december 2018
houdende diverse bepalingen betreffende justitie, gewijzigd bij de wet
van 11 december 2019, worden de woorden “een door de Koning te
bepalen datum en uiterlijk op 1 januari 2021” vervangen door de
woorden “1 juni 2021”.”.

Art. 77. Dans l’article 98, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018
portant des dispositions diverses en matière de justice, modifié par la
loi du 11 décembre 2019, les mots “à une date à déterminer par le Roi
et au plus tard le 1er janvier 2021” sont remplacés par les mots “le
1er juin 2021”.
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Art. 73. Les articles 8.22 du Code civil et XX.112 du Code de droit
économique ne sont applicables ni aux nouveaux crédits accordés
pendant la durée du sursis aux entreprises visées à l’article 71 ni aux
sûretés établies ou autres actes accomplis en exécution de ces nouveaux
crédits.

Company: x

Art. 73. De artikelen 8.22 van het Burgerlijk Wetboek en XX.112 van
het WER zijn niet toepasselijk op nieuwe kredieten tijdens de duur van
de opschorting verstrekt aan de ondernemingen bedoeld in artikel 71
noch op de voor deze kredieten gestelde zekerheden of andere
handelingen verricht ter uitvoering ervan.
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Art. 78. Artikel 28 van de wet van 10 maart 2019 tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van ′s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de
internationale bescherming van volwassenen, gewijzigd bij de wet van
11 december 2019, wordt vervangen als volgt :

Art. 78. L’article 28 de la loi du 10 mars 2019 de mise en oeuvre de
la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection
internationale des adultes, modifié par la loi du 11 décembre 2019, est
remplacé par ce qui suit :

”Art. 28. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2021, met
uitzondering van artikel 12 dat in werking treedt op 1 juni 2021.”.

“Art. 28. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021, à
l’exception de l’article 12 qui entre en vigueur le 1er juin 2021.”.

HOOFDSTUK 27. — Wijziging van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse
bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het
statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank

CHAPITRE 27. — Modification de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions
diverses en matière d’informatisation de la Justice, de modernisation du
statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés

Art. 79. In artikel 53 van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse
bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het
statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële
aktebank, gewijzigd bij de wet van 11 december 2019, worden de
woorden “1 januari 2021” vervangen door de woorden “1 januari 2022”.

Art. 79. Dans l’article 53 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions
diverses en matière d’informatisation de la Justice, de modernisation
du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes
notariés, modifié par la loi du 11 décembre 2019, les mots “1er janvier 2021” sont remplacés par les mots “1er janvier 2022”.

HOOFDSTUK 28. — Inwerkingtreding

CHAPITRE 28. — Entrée en vigueur

Art. 80. Behoudens de hoofdstukken en de artikelen bedoeld in het
tweede tot het zevende lid, treedt deze wet in werking de dag waarop
ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 80. À l’exception des chapitres et articles visés aux alinéas 2 à 7,
la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
belge.

Hoofdstuk 2 treedt in werking op 1 januari 2021.
De hoofdstukken 8 en 9 hebben uitwerking met ingang van
1 november 2020.
Hoofdstuk 19 heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2020.
De artikelen 60 en 61 hebben uitwerking met ingang van 26 november 2020.
Artikel 62 heeft uitwerking met ingang van 2 november 2020.

Le chapitre 2 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Les chapitres 8 et 9 produisent leurs effets à partir du 1er novembre 2020.
Le chapitre 19 produit ses effets à partir du 1er octobre 2020.
Les articles 60 et 61 produisent leurs effets à partir du 26 novembre 2020.
L’article 62 produit ses effets à partir du 2 novembre 2020.

De artikelen 63 tot 68 hebben uitwerking met ingang van 1 december 2020.

Les articles 63 à 68 produisent leurs effets à partir du 1er décembre 2020.

Art. 81. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, de datum bedoeld in de artikelen 5, 7, 8, 11, 16 tot 20, 44
tot 46, 48 tot 53, 54, 56, 69, 71 en 75 aanpassen teneinde rekening te
houden met de duurtijd van de maatregelen genomen met het oog op
de strijd tegen de COVID−19-pandemie.

Art. 81. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
adapter la date prévue aux articles 5, 7, 8, 11, 16 à 20, 44 à 46, 48 à 53,
54, 56, 69, 71 et 75 afin de tenir compte de la durée des mesures adoptés
en vue de lutter contre la pandémie COVID−19.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ‘s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

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

Gegeven te Brussel, 20 december 2020.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

FILIP

PHILIPPE

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Economie en Werk,
P.-Y. DERMAGNE

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

De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE

Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen,
KMO’s en Landbouw,
D. CLARINVAL

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants,
des P.M.E. et de l’Agriculture,
D. CLARINVAL

Met ’s Lands zegel gezegeld:

Scellé du sceau de l’Etat :

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

V. VAN QUICKENBORNE

Nota
(1) Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be)
Stukken : 55/1668
Integraal Verslag : 17 december 2020.

Note
(1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 55/1668
Compte rendu intégral : 17 décembre 2020.
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Section 2. — Modification de la loi du 10 mars 2019 de mise en oeuvre
de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection
internationale des adultes

Company: x

Afdeling 2. — Wijziging van de wet van 10 maart 2019 tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van s’-Gravenhage van 13 januari 2000
inzake de internationale bescherming van volwassenen
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
[C − 2020/15256]

20 JULI 2020. — Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming
van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot
beperking van het gebruik van contanten (1)

20 JUILLET 2020. — Loi portant des dispositions diverses relatives à
la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (1)

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

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

HOOFDSTUK 1 — Algemene bepalingen

CHAPITRE 1er — Dispositions générales

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

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

Art. 2. Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn
(EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei
2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld
of terrorismefinanciering en tot wijziging van de richtlijnen 2009/138/EG
en 2013/36/EU.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE)
2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant 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 ainsi que les directives 2009/138/CE et
2013/36/UE.

Artikel 131/1, § 2, voorziet in de gedeeltelijke omzetting van
artikel 117, lid 5, van richtlijn 2013/36/EU betreffende toegang tot het
bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, zoals gewijzigd bij richtlijn
(EU) 2019/878 tot wijziging van richtlijn 2013/36/EU met betrekking
tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële
holdings, beloning, toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen.

L’article 131/1, § 2, transpose partiellement l’article 117, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, telle que modifiée
par la directive (EU) 2019/878 modifiant la directive 2013/36/UE en ce
qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding,
les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds
propres.

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

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

Art. 3. In artikel 35, § 1, van de wet van 22 februari 1998 tot
vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België,
gewijzigd bij de wet van 13 maart 2016 en het koninklijk besluit van
3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 3. A l’article 35, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut
organique de la Banque nationale de Belgique, modifié par la loi du
13 mars 2016 et l’arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications
suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid worden de woorden “en behalve wanneer zij
informatie verstrekken in het kader van parlementaire onderzoekscommissies,” ingevoegd tussen de woorden “Behalve wanneer zij worden
opgeroepen om in strafzaken te getuigen,” en de woorden “zijn de
Bank en de leden en gewezen leden van haar organen en van haar
personeel aan het beroepsgeheim gebonden”;

1° dans l’alinéa 1er, les mots “, et hormis les cas de communications
effectuées dans le cadre de commissions d’enquêtes parlementaires,”
sont insérés entre les mots “Hors le cas où ils sont appelés à rendre
témoignage en justice en matière pénale” et les mots “la Banque et les
membres et anciens membres de ses organes et de son personnel sont
tenus au secret professionnel”;

2° in hetzelfde lid worden de woorden “de Bank en de leden en
gewezen leden van haar organen en van haar personeel” vervangen
door de woorden “de Bank, de leden en gewezen leden van haar
organen en van haar personeel en de deskundigen waarop zij een
beroep doet”;

2° dans le même alinéa, les mots “la Banque et les membres et anciens
membres de ses organes et de son personnel” sont remplacés par les
mots “la Banque, les membres et anciens membres de ses organes et de
son personnel et les experts auxquels elle a recours”;

3° het tweede lid wordt vervangen als volgt :

3° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

“De in het eerste lid bedoelde personen worden vrijgesteld van de
verplichting waarvan sprake in artikel 29 van het Wetboek van
Strafvordering.”.

“Les personnes visées à l’alinéa 1er sont exonérées de l’obligation
prévue à l’article 29 du Code d’instruction criminelle.”.

Art. 4. Artikel 35/1, § 1, 1°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 18 september 2017, wordt opgeheven.

Art. 4. L’article 35/1, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du
18 septembre 2017, est abrogé.

Art. 5. In dezelfde wet wordt een artikel 35/3 ingevoegd, luidende :

Art. 5. Dans la même loi il est inséré un article 35/3 rédigé comme
suit :

“Art. 35/3. Artikel 35 is van toepassing op de erkende commissarissen, op de bedrijfsrevisoren en op de deskundigen wat de informatie
betreft waarvan zij kennis hebben genomen in het kader van de
opdrachten van de Bank of in het kader van de verificaties, expertises
of verslagen die de Bank hen, in het kader van haar opdrachten als
bedoeld in de artikelen 36/2 en 36/3, heeft gelast uit te voeren dan wel
voor te leggen.

“Art. 35/3. L’article 35 s’applique aux commissaires agréés, aux
réviseurs d’entreprises et aux experts quant aux informations dont ils
ont eu connaissance en raison des missions confiées à la Banque ou
dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la Banque,
dans le cadre de ses missions visées aux articles 36/2 et 36/3, les a
chargés d’effectuer ou de produire.

Het eerste lid en artikel 86, § 1, eerste lid, van de wet van
7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek
toezicht op de bedrijfsrevisoren, zijn niet van toepassing op de
mededeling van informatie aan de Bank die is voorgeschreven of
toegestaan door de wettelijke of reglementaire bepalingen die de
opdrachten van de Bank regelen.”.

L’alinéa 1er et l’article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision
publique des réviseurs d’entreprises ne sont pas applicables aux
communications d’informations à la Banque qui sont prévues ou
autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les
missions de la Banque.”.
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“30° “wet van 18 september 2017” : de wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;

“30° “la loi du 18 septembre 2017” : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces;

31° “Verordening GTM” : Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de
Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank
specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het
prudentieel toezicht op kredietinstellingen;

31° “Règlement MSU” : Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du
15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance
prudentielle des établissements de crédit;

32° “richtlijn 2015/849” : richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees
Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of
terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking
van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en
richtlijn 2006/70/EG van de Commissie.”.

32° “directive 2015/849” : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)
n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la
directive 2006/70/CE de la Commission.”.

Art. 7. In artikel 36/2, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet
van 18 september 2017, worden de woorden “De Bank heeft eveneens
als opdracht, overeenkomstig artikel 12bis, de bepalingen van dit
hoofdstuk, en in de mate waarin de wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten hierin
voorziet,” vervangen door de woorden “De Bank heeft eveneens als
opdracht, overeenkomstig artikel 12bis, de bepalingen van dit hoofdstuk, en in de mate waarin artikel 85 van de wet van 18 september 2017 hierin voorziet,”.

Art. 7. Dans l’article 36/2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du
18 septembre 2017, les mots “La Banque a également pour mission,
conformément à l’article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et
dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017 relative à la
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces,” sont remplacés par
“La Banque a également pour mission, conformément à l’article 12bis,
aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par
l’article 85 de la loi du 18 septembre 2017,”.

Art. 8. In artikel 36/4 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk
besluit van 3 maart 2011, worden de woorden “een instelling die onder
haar prudentieel toezicht staat” vervangen door de woorden “een
instelling die overeenkomstig artikel 36/2 onder haar toezicht staat”.

Art. 8. Dans l’article 36/4 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du
3 mars 2011, les mots “favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers
mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle
prudentiel” sont remplacés par “favoriser la fraude fiscale dans le chef
de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle en
application de l’article 36/2,”.

Art. 9. In hoofdstuk IV/1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij
de wet van 2 mei 2019, wordt een Afdeling 3ter ingevoegd, luidende
“Beroepsgeheim – finaliteitsbeginsel”.

Art. 9. Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu
par la loi du 2 mai 2019, une Section 3ter intitulée “Secret professionnel
– principe de finalité” est insérée.

Art. 10. In Afdeling 3ter, ingevoegd bij artikel 9, wordt een artikel 36/12/4 ingevoegd, luidende :

Art. 10. Dans la Section 3ter, insérée par l’article 9, il est inséré un
article 36/12/4 rédigé comme suit :

“Art. 36/12/4. De Bank mag de informatie die zij ontvangt in het
kader van haar bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 36/2 en 36/3
enkel gebruiken voor de uitvoering van haar opdrachten, met name om
sancties op te leggen of in het kader van een beroepsprocedure of
rechtsvordering die wordt ingesteld tegen een beslissing van de Bank.
In het kader van de in artikel 36/2, § 1, bedoelde opdrachten mag de
informatie met name worden gebruikt om toezicht uit te oefenen op de
naleving van de voorwaarden voor de toegang tot de werkzaamheden
van de instellingen die krachtens artikel 36/2 onder haar toezicht staan
en om het toezicht, op individuele of geconsolideerde basis, op de
naleving van de voorwaarden voor de uitoefening van deze werkzaamheden te vergemakkelijken, om corrigerende maatregelen of sancties op
te leggen, of, in voorkomend geval, in het kader van het buitengerechtelijk mechanisme voor de behandeling van klachten van beleggers.”.

“Art. 36/12/4. La Banque ne peut utiliser les informations qu’elle a
obtenues dans le cadre de ses compétences visées aux articles 36/2 et
36/3 qu’aux fins de l’exercice de ses missions, en ce compris
l’imposition de sanctions, ou dans le cadre d’un recours administratif
ou d’une action en justice intenté(e) à l’encontre d’une décision de la
Banque. S’agissant des ses missions visées à l’article 36/2, § 1er, cela
inclut notamment l’utilisation des informations pour contrôler le
respect des conditions d’accès à l’activité des établissements soumis à
son contrôle en vertu de l’article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur
une base individuelle ou consolidée, des conditions d’exercice de cette
activité, pour infliger des mesures correctrices ou des sanctions, le cas
échant, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des
plaintes des investisseurs.”.

Art. 11. In hoofdstuk IV/1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij
de wet van 2 mei 2019, wordt het opschrift van Afdeling 4 vervangen
als volgt : “Uitzonderingen op het beroepsgeheim”.

Art. 11. Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier
lieu par la loi du 2 mai 2019, l’intitulé de la Section 4 est remplacé par
l’intitulé suivant : “Exceptions à l’obligation de secret professionnel”.

Art. 12. In Afdeling 4, waarvan het opschrift wordt gewijzigd bij
artikel 11, wordt een Onderafdeling 1 ingevoegd, luidende “Opdracht
op het gebied van de voorkoming van het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme”, waarin artikel 36/13 wordt opgenomen.

Art. 12. Dans la Section 4 dont l’intitulé est modifié par l’article 11,
il est inséré une Sous-section 1 intitulée “Mission de prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme”, qui reprend
l’article 36/13.

Art. 13. Artikel 36/13 van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van
13 maart 2016, wordt hersteld als volgt :

Art. 13. L’article 36/13 de la même loi, abrogé par la loi du
13 mars 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :

“Art. 36/13. § 1. In afwijking van artikel 35 en binnen de grenzen van
het recht van de Europese Unie en van de bepalingen van de bijzondere
wetten, in het bijzonder van de wet van 18 september 2017, mag de
Bank aan de volgende autoriteiten en instellingen vertrouwelijke
informatie meedelen die zij in het kader van de uitvoering van haar in
artikel 36/2, § 2, bedoelde taken heeft ontvangen :

“Art. 36/13. § 1er. Par dérogation à l’article 35 et dans les limites du
droit de l’Union européenne et des dispositions des lois particulières, et
en particulier de la loi du 18 septembre 2017, la Banque peut
communiquer aux autorités et institutions suivantes des informations
confidentielles reçues dans l’exercice de ses missions visées à l’article 36/2, § 2 :

1° aan de Belgische toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85 van de
wet van 18 september 2017;

1° aux autorités de contrôle belges visées à l’article 85 de la loi du
18 septembre 2017;

2° aan de toezichtautoriteiten van andere lidstaten van de Europese
Economische Ruimte alsook aan de toezichtautoriteiten van derde
Staten die één of meerdere toezichtsbevoegdheden uitoefenen op grond
van richtlijn 2015/849 of van gelijkwaardige bepalingen van hun
nationaal recht;

2° aux autorités de contrôle d’autres États membres de l’Espace
économique européen ainsi qu’aux autorités de contrôle d’États tiers
qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle en vertu de la
directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit
national;

3° aan de FSMA;

3° à la FSMA;
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5° aan de bevoegde autoriteiten van de Europese Unie en van andere
lidstaten van de Europese Economische Ruimte en aan de bevoegde
autoriteiten van derde Staten die taken uitvoeren op het gebied van het
toezicht op de naleving van de Europees- of nationaalrechtelijke
bepalingen betreffende het toezicht op de kredietinstellingen en/of
financiële instellingen als bedoeld in artikel 2, leden 1 en 2 van richtlijn
2015/849 of van gelijkwaardige bepalingen van nationaal recht, alsook
aan de Europese Centrale Bank voor wat betreft de taken die haar zijn
opgedragen bij de GTM-verordening;

5° aux autorités compétentes de l’Union européenne et d’autres États
membres de l’Espace économique européen et aux autorités compétentes d’États tiers qui exercent des missions de contrôle du respect des
dispositions de droit européen ou de droit national relatifs à la
surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements
financiers tels que visés par l’article 2, (1) et (2) de la directive 2015/849
ou les dispositions équivalentes de droit national, ainsi qu’à la Banque
centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont
confiées par le Règlement MSU;

6° aan de CFI;

6° à la CTIF;

7° aan de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale
Overheidsdienst Financiën, indien het recht van de Europese Unie of
een wettelijke of reglementaire bepaling inzake financiële sancties (met
name de bindende bepalingen betreffende financiële embargo’s die in
artikel 4, 6° van de wet van 18 september 2017 zijn opgenomen) in de
mededeling van vertrouwelijke informatie voorziet, of wanneer de
Algemene Administratie van de Thesaurie optreedt als autoriteit die
toezicht houdt op de naleving van Verordening (EG) nr. 2271/96 van de
Raad van 22 november 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van de
extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een
derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen;

7° à l’Administration générale de la Trésorerie du Service public
fédéral Finances, lorsqu’une telle communication est prévue par le droit
de l’Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire
en matière de sanctions financières (notamment les dispositions
contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à
l’article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017) ou lorsque l’Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d’autorité de contrôle
assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions
fondées sur elle ou en découlant;

8° binnen de grenzen van het recht van de Europese Unie, aan de
Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, aan de Europese
Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen en aan de Europese Bankautoriteit.

8° dans les limites du droit de l’Union européenne, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l’Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles et à l’Autorité bancaire européenne.

§ 2. De Bank mag enkel vertrouwelijke informatie krachtens paragraaf 1 meedelen op de volgende voorwaarden :

§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu’aux conditions suivantes :

1° de autoriteiten of instellingen die de informatie ontvangen,
gebruiken deze voor de uitvoering van hun opdrachten, met inbegrip
van de mededeling van deze informatie aan derden ingevolge een
wettelijke verplichting van deze autoriteiten of instellingen; in de
andere gevallen kan de Bank evenwel toestaan, binnen de grenzen van
het recht van de Europese Unie, dat de ontvangers van de informatie
deze bekendmaken aan derden, mits de Bank daar voorafgaandelijk
mee heeft ingestemd en, in voorkomend geval, mits de informatie
alleen voor de door de Bank toegestane doeleinden bekendgemaakt
wordt;

1° les informations sont destinées à l’accomplissement des missions
des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut
la communication desdites informations à des tiers en application
d’une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes; dans
les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de
l’Union européenne, les destinataires desdites informations à les
divulguer à des tiers, moyennant l’accord préalable de la Banque et, le
cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son
accord;

2° wat de aldus aan hen meegedeelde informatie betreft, zijn deze
buitenlandse autoriteiten of instellingen aan een beroepsgeheim gebonden dat gelijkwaardig is aan dat van artikel 35;

2° les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret
professionnel équivalente à celui prévu à l’article 35;

3° indien de betrokken informatie wordt uitgewisseld met de
autoriteiten van een derde Staat, is er een samenwerkingsovereenkomst
gesloten;

3° dans les cas où l’échange a lieu avec les autorités d’un État tiers, un
accord de coopération a été conclu;

4° indien de betrokken informatie afkomstig is van een autoriteit van
een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, mag zij
enkel bekendgemaakt worden aan een autoriteit van een derde Staat
mits de autoriteit die de informatie heeft verstrekt uitdrukkelijk
akkoord gaat met deze bekendmaking, en, in voorkomend geval, mits
de informatie alleen voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden
bekendgemaakt wordt.

4° lorsque les informations concernées proviennent d’une autorité
d’un autre État membre de l’Espace économique européen, elles ne
peuvent être divulguées à une autorité d’un État tiers qu’avec l’accord
explicite de l’autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins
pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.

§ 3. Onverminderd de strengere bepalingen van de bijzondere wetten
die op hen van toepassing zijn, zijn de in paragraaf 1 bedoelde
Belgische personen, autoriteiten en instellingen, wat de vertrouwelijke
informatie betreft die zij van de Bank ontvangen met toepassing van
paragraaf 1, gebonden door het beroepsgeheim als bedoeld in artikel 35.”.

§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières
qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge
visés au paragraphe 1er sont soumis au secret professionnel prévu à
l’article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque
en application du paragraphe 1er.”.

Art. 14. In Afdeling 4, waarvan het opschrift wordt gewijzigd bij
artikel 11, wordt een Onderafdeling 2 ingevoegd, getiteld “Prudentiële
toezichtsopdracht”, waarin artikel 36/14 wordt opgenomen.

Art. 14. Dans la Section 4 dont l’intitulé est modifié par l’article 11,
il est inséré une Sous-section 2 intitulée “Mission de contrôle prudentiel”, qui reprend l’article 36/14.

Art. 15. In artikel 36/14 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 15. A l’article 36/14 de la même loi, modifié en dernier lieu par
la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° in paragraaf 1 :
a) wordt de eerste zin aangevuld met de woorden “die zij ontvangen
heeft in het kader van de uitvoering van haar in artikel 36/2, § 1
bedoelde opdrachten :”;
b) in de bepaling onder 2° :
i) worden de woorden “van de Europese richtlijnen” vervangen door
de woorden “van het recht van de Europese Unie”;

1° dans le paragraphe 1er :
a) la première phrase est complété par les mots : “reçues dans
l’exercice de ses missions visées à l’article 36/2, § 1er :”;
b) au 2° :
i) les mots “des directives européennes” sont remplacés par les mots
“du droit de l’Union européenne”;
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ii) worden de woorden “Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad
van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke
taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel
toezicht op kredietinstellingen” vervangen door de woorden “de
GTM-verordening”;

d) in de bepaling onder 3° :

“2°/1 dans les limites du droit de l’Union européenne, aux autorités
compétentes d’autres États membres de l’Espace économique européen
qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle à l’égard des
entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2)
de la directive (UE) 2015/849, aux fins du respect de ladite directive et
ce, pour l’exercice de la mission que cette directive leur confère;”;
d) au 3° :

i) worden de woorden “de Europese richtlijnen” vervangen door de
woorden “het recht van de Europese Unie”;

i) les mots “des directives européennes” sont remplacés par les mots
“du droit de l’Union européenne”;

ii) worden de woorden “, met inbegrip van de autoriteiten die
soortgelijke bevoegdheden hebben als de in de bepaling onder 2°/1
bedoelde autoriteiten,” ingevoegd tussen de woorden “de artikelen 36/2 en 36/3” en de woorden “en waarmee de Bank een
samenwerkingsovereenkomst voor de uitwisseling van informatie
heeft gesloten;”;

ii) les mots “, en ce compris les autorités ayant des compétences de
même nature que celles des autorités visées au 2°/1,” sont insérés entre
“articles 36/2 et 36/3” et “et avec lesquelles la Banque a conclu un
accord de coopération”;

e) in de bepaling onder 7° worden de woorden “de Europese
richtlijnen” vervangen door de woorden “het recht van de Europese
Unie”;

e) au 7°, les mots “des directives européennes” sont remplacés par les
mots “du droit de l’Union européenne”;

f) wordt de bepaling onder 13° opgeheven;

f) le 13° est abrogé;

g) wordt de bepaling onder 14° vervangen als volgt :

g) le 14° est remplacé par ce qui suit :

“14° aan de Algemene Administratie van de Thesaurie van de
Federale Overheidsdienst Financiën, indien het recht van de Europese
Unie of een wettelijke of reglementaire bepaling inzake financiële
sancties (met name de bindende bepalingen betreffende financiële
embargo’s die in artikel 4, 6°, van de wet van 18 september 2017 zijn
opgenomen) in de mededeling van vertrouwelijke informatie voorziet,
of wanneer de Algemene Administratie van de Thesaurie optreedt als
autoriteit die toezicht houdt op de naleving van Verordening (EG)
nr. 2271/96 van de Raad van 22 november 1996 tot bescherming tegen
de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels
uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit
voortvloeiende handelingen;”;

“14° à l’Administration générale de la Trésorerie du Service public
fédéral Finances lorsqu’une telle communication est prévue par le droit
de l’Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire
en matière de sanctions financières (notamment les dispositions
contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à
l’article 4, 6°, de la loi du 18 septembre 2017) ou lorsque l’Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d’autorité de contrôle
assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions
fondées sur elle ou en découlant;”;

h) worden in de bepaling onder 15° de woorden “de Europese
richtlijnen” vervangen door de woorden “het recht van de Europese
Unie”;

h) au 15°, les mots “des directives européennes” sont remplacés par
les mots “du droit de l’Union européenne”;

i) wordt een bepaling onder 25° ingevoegd, luidende :
“25° aan de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, in het kader van de uitvoering van zijn opdracht
bedoeld in artikel 85, § 1, 5°, van de wet van 18 september 2017 ten
aanzien van de entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 21°, van dezelfde
wet.”;
2° paragrafen 2 en 3 worden vervangen als volgt :

i) est inséré le 25° rédigé comme suit :
“25° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie dans l’exercice de sa mission visée à l’article 85, § 1er 5°, de la
loi du 18 septembre 2017 à l’égard des entités visées à l’article 5, § 1er ,
21°, de la même loi.”;
2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

“§ 2. De Bank mag enkel vertrouwelijke informatie krachtens paragraaf 1 meedelen op de volgende voorwaarden :

“§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu’aux conditions suivantes :

1° de autoriteiten of instellingen die de informatie ontvangen,
gebruiken deze voor de uitvoering van hun opdrachten, met inbegrip
van de mededeling van deze informatie aan derden ingevolge een
wettelijke verplichting van deze autoriteiten of instellingen; in de
andere gevallen kan de Bank toestaan, binnen de grenzen van het recht
van de Europese Unie, dat de ontvangers van de informatie deze
bekendmaken aan derden, mits de Bank daar voorafgaandelijk mee
heeft ingestemd en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen
voor de door de Bank toegestane doeleinden bekendgemaakt wordt;

1° les informations sont destinées à l’accomplissement des missions
des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut
la communication desdites informations à des tiers en application
d’une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes; dans
les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de
l’Union européenne, les destinataires desdites informations à les
divulguer à des tiers, moyennant l’accord préalable de la Banque et, le
cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son
accord;

2° Wat de aldus aan hen meegedeelde informatie betreft, zijn deze
buitenlandse autoriteiten of instellingen aan een beroepsgeheim gebonden dat gelijkwaardig is aan dat van artikel 35; en

2° les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret
professionnel équivalente à celui prévu à l’article 35; et

3° indien de betrokken informatie afkomstig is van een autoriteit van
een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, mag zij
enkel bekendgemaakt worden aan de volgende autoriteiten of instellingen mits de autoriteit die de informatie heeft verstrekt uitdrukkelijk
akkoord gaat met deze bekendmaking, en, in voorkomend geval, mits
de informatie alleen voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden
bekendgemaakt wordt :

3° lorsque les informations concernées proviennent d’une autorité
d’un autre État membre de l’Espace économique européen, elles ne
peuvent être divulguées aux autorités ou organismes suivants qu’avec
l’accord explicite de l’autorité communicante et, le cas échéant, aux
seules fins pour lesquelles cette dernière a marqué son accord :

a) de in paragraaf 1, 5°, 6°, 8° en 11°, bedoelde autoriteiten of
instellingen;

a) les autorités ou organismes visés aux paragraphe 1er, 5°, 6°, 8°
et 11°;

b) de in paragraaf 1, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 18° en 22°, bedoelde autoriteiten
of instellingen van derde Staten;

b) les autorités ou organismes d’États tiers visés aux paragraphe 1er,
3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 18° et 22°;
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“2°/1 binnen de grenzen van het recht van de Europese Unie, aan de
bevoegde autoriteiten van andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte die één of meerdere toezichtsbevoegdheden uitoefenen ten
aanzien van de onderworpen entiteiten die worden opgesomd in
artikel 2, lid 1, punten 1) en 2) van richtlijn (EU) 2015/849, met het oog
op de naleving van die richtlijn en in het kader van de uitvoering van
de opdracht die hen is opgedragen bij die richtlijn;”;

c) est inséré le 2°/1 rédigé comme suit :

Company: x

c) wordt een bepaling onder 2°/1 ingevoegd, luidende :

ii) les mots “Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance
prudentielle des établissements de crédit” sont remplacés par les mots
“Règlement MSU”;
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§ 3. Onverminderd de strengere bepalingen van de bijzondere wetten
die op hen van toepassing zijn, zijn de in paragraaf 1 bedoelde
Belgische personen, autoriteiten en instellingen, wat de vertrouwelijke
informatie betreft die zij van de Bank ontvangen met toepassing van
paragraaf 1, gebonden door het beroepsgeheim als bedoeld in artikel 35.”.

§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières
qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge
visés au paragraphe 1er sont tenus au secret professionnel prévu à
l’article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque
en application du paragraphe 1er.”.

Art. 16. Artikel 36/15, ingevoegd bij het koninklijk besluit van
3 maart 2011 en gewijzigd bij de wet van 21 november 2017, wordt
opgeheven.

Art. 16. L’article 36/15, inséré par l’arrêté royal du 3 mars 2011 et
modifié par la loi du 21 novembre 2017, est abrogé.

Art. 17. In hoofdstuk IV/1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij
de wet van 2 mei 2019, wordt na artikel 36/15, opgeheven bij artikel 16,
een Afdeling 4/1 ingevoegd, luidende “Samenwerking met de buitenlandse autoriteiten en uitwisseling van informatie”.

Art. 17. Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier
lieu par la loi du 2 mai 2019, il est inséré, après l’article 36/15, abrogé
par l’article 16, une Section 4/1 intitulée “Coopération avec les autorités
étrangères et échange d’informations”.

Art. 18. In Afdeling 4/1, ingevoegd bij artikel 17, wordt een
Onderafdeling 1 ingevoegd, luidende “Algemene samenwerkingsverplichting”, waarin artikel 36/16 wordt opgenomen.

Art. 18. Dans la Section 4/1 insérée par l’article 17, il est inséré une
Sous-section 1re intitulée “Obligation générale de coopération”, qui
reprend l’article 36/16.

Art. 19. In artikel 36/16 van dezelfde wet, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 3 maart 2011 en gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 12 november 2013 en de wet van 13 maart 2016, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 19. A l’article 36/16 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du
3 mars 2011 et modifié par l’arrêté royal du 12 novembre 2013 et la loi
du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° in paragraaf 1 :

1° dans le paragraphe 1er :

a) in het eerste lid worden de woorden “Onverminderd de artikelen 35 en 36/13 tot 36/15, en de bepalingen in bijzondere wetten”
vervangen door de woorden “Onverminderd de artikelen 35, 35/2,
35/3, 36/13 en 36/14 en de bepalingen in bijzondere wetten”;

a) dans l’alinéa 1er, les mots “Sans préjudice des articles 35 et 36/13
à 36/15 et des dispositions prévues par des lois particulières” sont
remplacés par les mots “Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3,
36/13 et 36/14 et des dispositions prévues par des lois particulières”;

b) wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd,
luidende :

b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

“In het bijzonder werkt de Bank voor de toepassing van richtlijn 2015/849 samen, in het kader van haar in artikel 36/2, § 1, bedoelde
bevoegdheden, met de buitenlandse bevoegde autoriteiten bedoeld in
de artikelen 130 en 131/1 van de wet van 18 september 2017.”;

“En particulier, aux fins de la directive 2015/849, la Banque coopère,
dans le cadre de ses compétences visées à l’article 36/2, § 1er, avec les
autorités compétentes étrangères visées aux articles 130 et 131/1 de la
loi du 18 septembre 2017.”;

c) in het derde lid worden de woorden “Verordening (EU)
nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de
Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen”
vervangen door de woorden “de GTM-verordening”;

c) dans l’alinéa 3, les mots “Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil
du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des
missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit” sont remplacés par
les mots “Règlement MSU”;

2° wordt paragraaf 3, opgeheven bij de wet van 13 maart 2016,
hersteld als volgt :

2° le paragraphe 3 abrogé par la loi du 13 mars 2016, est rétabli dans
la rédaction suivante :

“§ 3. Onverminderd de artikelen 35, 35/2, 35/3, 36/13 en 36/14 en de
bepalingen van bijzondere wetten sluit de Bank samenwerkingsovereenkomsten met de Controledienst voor de ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen betreffende de materie van de aanvullende ziekteverzekering door de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in de artikelen 43bis, § 5 en 70, §§ 6, 7 en 8, van de wet
van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden
van ziekenfondsen. De samenwerkingsovereenkomsten regelen onder
meer de uitwisseling van informatie en de eenvormige toepassing van
de betrokken wetgeving.”.

“§ 3. Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14, et des
dispositions prévues par des lois particulières, la Banque conclue des
accords de coopération avec l’Office de contrôle des mutualités et des
unions nationales de mutualités portant sur la matière de l’assurance
maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées
aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative
aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Les accords de
coopération régissent entre autres l’échange d’informations et l’application uniforme de la législation concernée.”.

Art. 20. In Afdeling 4/1, ingevoegd bij artikel 17, wordt een
Onderafdeling 2 ingevoegd, luidende “Uit richtlijn 2014/65/EU voortvloeiende specifieke verplichtingen tot samenwerking in het kader van
de prudentiële toezichtsopdracht”, waarin artikel 36/17 wordt opgenomen.

Art. 20. Dans la Section 4/1 insérée par l’article 17, il est inséré une
Sous-section 2 intitulée “Obligations de coopération spécifiques dans le
cadre de la mission de contrôle prudentiel découlant de la directive 2014/65/UE”, qui reprend l’article 36/17.

Art. 21. In artikel 36/17 van dezelfde wet, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 3 maart 2011 en gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 12 november 2013 en de wetten van 25 oktober 2016 en
21 november 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 21. A l’article 36/17 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du
3 mars 2011 et modifié par l’arrêté royal du 12 novembre 2013 et les lois
du 25 octobre 2016 et 21 novembre 2017, les modifications suivantes
sont apportées :

1° in paragraaf 1, 1°, worden de woorden “bevoegdheden die haar
zijn verleend, krachtens de Belgische wetten. De Bank beschikt hiertoe
inzonderheid over de bevoegdheden die haar bij deze wet zijn
toegekend. De Bank” vervangen door de woorden “wettelijke bevoegdheden waarover zij beschikt en”;

1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots “pouvoirs qui lui sont conférés
en vertu des lois belges. La Banque dispose notamment à cet effet des
pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La Banque” sont
remplacés par les mots “prérogatives légales dont elle dispose,”;

2° paragraaf 3 wordt opgeheven.
Art. 22. Artikel 36/18 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk
besluit van 3 maart 2011, wordt opgeheven.

2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 22. L’article 36/18 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du
3 mars 2011, est abrogé.
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c) les autorités ou organismes d’États tiers exerçant des missions
équivalentes à celles de la FSMA.

Company: x

c) autoriteiten of instellingen van derde Staten die opdrachten
uitvoeren die gelijkwaardig zijn aan die van de FSMA.
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CHAPITRE 3 — Modifications de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 23. In artikel 75 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 7 april 2019, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

Art. 23. A l’article 75 de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en
dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont
apportées :

1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) in de bepaling onder 15° worden de woorden “binnen de grenzen
van het recht van de Europese Unie,” geschrapt;

a) au 15°, les mots “dans les limites du droit de l’Union européenne,”
sont abrogés;
b) le 16° est remplacé par ce qui suit :

“16° aan de Algemene Administratie van de Thesaurie als een
dergelijke mededeling is voorgeschreven door het recht van de
Europese Unie of door een wettelijke of reglementaire bepaling over
financiële sancties (met name de bindende bepalingen betreffende
financiële embargo’s als gedefinieerd in artikel 4, 6° van de wet van
18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van
contanten) of als de Algemene Administratie van de Thesaurie optreedt
in de hoedanigheid van toezichthouder die zorgt voor de naleving van
Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van 22 november 1996 tot
bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van
rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde
of daaruit voortvloeiende handelingen;”;

“à l’Administration générale de la Trésorerie du Service fédéral
Finances lorsqu’une telle communication est prévue par le droit de
l’Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en
matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l’article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la
limitation de l’utilisation des espèces) ou lorsque l’Administration
générale de la Trésorerie agit en qualité d’autorité de contrôle assurant
le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions
fondées sur elle ou en découlant;”;

2° in paragraaf 5 worden de woorden “die rechtstreeks van
toepassing zijn” vervangen door de woorden “of de bijzondere wetten
waarin de opdracht van de FSMA is vastgelegd”.

2° dans le paragraphe 5, les mots “directement applicables” sont
remplacés par les mots “ou de lois particulières régissant les missions
de la FSMA”.

Art. 24. In artikel 77 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 21 november 2017, worden de woorden “de Europese Gemeenschappen” telkens vervangen door de woorden “de Europese Unie”.

Art. 24. Dans l’article 77 de la même loi, modifié en dernier lieu par
la loi du 21 novembre 2017, les mots “des Communautés européennes”
sont chaque fois remplacés par les mots “de l’Union européenne”.

Art. 25. In artikel 77bis, § 5, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd
bij de wet van 21 november 2017, worden de woorden “, b)” geschrapt.

Art. 25. Dans l’article 77bis, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié
par la loi du 21 novembre 2017, les mots “, b)” sont abrogés.

Art. 26. In artikel 77quater van dezelfde wet, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de woorden “sluiten de
Bank en de FSMA” vervangen door de woorden “sluit de FSMA”.

Art. 26. Dans l’article 77quater de la même loi, modifié par l’arrêté
royal du 3 mars 2011, les mots “la Banque et la FSMA concluent,” sont
remplacés par les mots “la FSMA conclut”.

HOOFDSTUK 4 — Wijziging van de wet van 22 maart 2006 betreffende de
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële
instrumenten

CHAPITRE 4 — Modification 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. 27. In artikel 8, eerste 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 in de bepaling onder 12° de woorden “of enige
andere wettelijke of reglementaire bepaling waarop zij toeziet” ingevoegd tussen de woorden “ter uitvoering van deze wet” en het woord
“, verricht”.

Art. 27. Dans l’article 8, alinéa 1er, 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 en dernier lieu par
la loi du 2 mai 2019, le point 12° est complété par les mots “ou de toute
autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle”.

HOOFDSTUK 5 — Wijziging van de wet van 4 april 2014
betreffende de verzekeringen

CHAPITRE 5 — Modification de la loi du 4 avril 2014
relative aux assurances

Art. 28. In artikel 266, eerste lid, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 2019,
worden in de bepaling onder 12° de woorden “of enige andere
wettelijke of reglementaire bepaling waarop zij toeziet” ingevoegd
tussen de woorden “ter uitvoering van deze wet” en het woord “,
verricht”.

Art. 28. Dans l’article 266, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014, modifié
en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019, le point 12° est complété par les
mots “ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle
assure le contrôle”.

HOOFDSTUK 6 — Wijzigingen van de wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
en tot beperking van het gebruik van contanten

CHAPITRE 6 — Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et
à la limitation de l’utilisation des espèces

Art. 29. In artikel 1, § 2, van de wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 29. A l’article 1er, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, les modifications
suivantes sont apportées :

1° in de eerste zin worden de woorden “, alsook de financiering van
de proliferatie van massavernietigingswapens” ingevoegd na de woorden “financiering van terrorisme”;

1° dans la première phrase, dans le texte néerlandais, les mots “,
alsook de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens”, sont introduits après les mots “financiering van terrorisme”;

2° de tweede zin wordt vervangen als volgt :
“Ze verzekert de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn
(EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van
20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees
Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van
het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/EG van de
Commissie, en van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement
en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849
inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor

2° la deuxième phrase est remplacé comme suit :
“Elle transpose partiellement la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)
n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la
directive 2006/70/CE de la Commission, et la directive (UE) 2018/843
du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la
directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
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b) de bepaling onder 16° wordt vervangen als volgt :

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

Company: x
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financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE
et 2013/36/UE.”.

Art. 30. In de Franse tekst van artikelen 2 en 3 van dezelfde wet
worden de woorden “la présente loi, des arrêtés” vervangen door de
woorden “la présente loi et des arrêtés”.

Art. 30. Dans les articles 2 et 3 de la même loi, les mots “la présente
loi, des arrêtés” sont remplacées par les mots “la présente loi et des
arrêtés”.

Art. 31. In artikel 4 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 31. Dans l’article 4 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

a) de bepalingen onder 5°/1 tot 5°/3 worden ingevoegd, luidende :

a) les 5°/1 à 5°/3 sont insérés, rédigés comme suit :
“5°/1 “Règlement 2016/679” : 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 (règlement général sur la protection des données);

5°/2 “Europese verordening betreffende de controle van liquide
middelen die de Unie binnenkomen of verlaten” :

5°/2 “Règlement européen relatif aux contrôles de l’argent liquide
entrant dans l’Union ou sortant de l’Union” :

a) tot en met 2 juni 2021, Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het
Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de
controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of
verlaten;

a) jusqu’au 2 juin 2021, le Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de
l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté;

b) vanaf 3 juni 2021, Verordening (EU) 2018/1672 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de controle van
liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005;

b) à dater du 3 juin 2021, Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de
l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant
le règlement (CE) no 889/2005;

5°/3 “Verordening 910/2014” : 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;”;

5°/3 “Règlement 910/2014” : Règlement (UE) no 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;”;

b) de bepalingen onder 6°/1 tot 6°/3 worden ingevoegd, luidende :

b) les 6°/1 à 6°/3 sont insérés, rédigés comme suit :

“6°/1 “Wet van 11 maart 2018” : 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 elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen;

“6°/1 “Loi du 11 mars 2018” : 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;

6°/2 “Wet van 8 juli 2018” : “Wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële
contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand
van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest;

6°/2 “Loi du 8 juillet 2018” : Loi du 8 juillet 2018 portant organisation
d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et
portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de
délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt;

6°/3 “Wet van 30 juli 2018” : Wet van 30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;”;

6°/3 “Loi du 30 juillet 2018” : Loi du 30 juillet 2018 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel;”;

c) in de bepaling onder 13° wordt het woord “25” vervangen door het
woord “28”;

c) dans le 13° le mot “25” est remplacé par le mot “28”;

d) in de bepaling onder 23°, c) worden de woorden “illegale
drughandel” vervangen door de woorden “illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen”;

d) dans le 23°, c) les mots “au trafic illicite de stupéfiants” sont
remplacés par les mots “au trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes”;

e) in de bepaling onder 23°, bb) wordt het woord “informaticabedrog” vervangen door het woord “informaticacriminaliteit”;

e) dans le 23°, bb) les mots “fraude informatique” sont remplacés par
les mots “criminalité informatique”;

f) de bepaling onder 24°/1 wordt ingevoegd, luidende :
“24°/1 “kunstwerk” : het oorspronkelijk kunstwerk zoals gedefinieerd in artikel XI.175, § 1, tweede en derde lid, van het Wetboek van
economisch recht;”;
g) in de bepaling onder 27°, tweede lid :

f) le 24°/1 est inséré, rédigé comme suit :
“24°/1 “œuvre d’art” : l’œuvre d’art originale telle que définie à
l’article XI.175, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique;”;
g) dans le 27°, alinéa 2 :

i) wordt in de bepaling onder b) de zin “in het geval van fiducieën of
trusts :” vervangen als volgt :

i) dans le b), la phrase “dans le cas des fiducies ou des trusts :” est
remplacée par la phrase :

“b) in het geval van fiducieën of trusts, alle volgende personen :”;

“b) dans le cas des fiducies ou des trusts, toutes les personnes
suivantes :”;

ii) wordt in dezelfde bepaling onder b), i) het woord “oprichter”
vervangen door het woord “oprichter(s)”;

ii) dans le même b), i), les mots “le constituant” sont remplacés par les
mots “le ou les constituants”;

iii) wordt in dezelfde bepaling onder b), iii) het woord “protector”
vervangen door het woord “protector(s)”;

iii) dans le même b), iii), les mots “le protecteur” sont remplacés par
les mots “le ou les protecteurs”;

iv) wordt de bepaling onder c), i) tot en met iv), vervangen als volgt :

iv) le c), i) à iv), est remplacé par ce qui suit :

“i) de personen, respectievelijk bedoeld in artikel 9 :5, eerste lid,
artikel 10 :9 en artikel 11 :7 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, die lid zijn van de raad van bestuur;

“i) les personnes, respectivement visées à l’article 9 :5, alinéa 1er, à
10 :9, et à l’article 11 :7 du Code des sociétés et des associations, qui sont
membres du conseil d’administration;

ii) de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 9 :7, § 2, van hetzelfde Wetboek;

ii) les personnes qui sont habilitées à représenter l’association en
vertu de l’article 9 :7, § 2, du même Code;
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“5°/1 “Verordening 2016/679” : Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming);
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het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van
de richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.”.
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iii) de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting, bedoeld respectievelijk in artikel 9 :10,
artikel 11 :14, en artikel 10 :10, van hetzelfde Wetboek;

iii) les personnes chargées de la gestion journalière de l’association
(internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l’article 9 :10, à l’article 11 :14 et à l’article 10 :10 du même Code;

iv) de stichters van een stichting, bedoeld in artikel 1 :3, van hetzelfde
Wetboek;”;

iv) les fondateurs d’une fondation, visés à l’article 1 :3 du même
Code;”;
h) le 28° est complété par ce qui suit :
“i) les personnes physiques exerçant les fonctions considérées comme
étant des fonctions publiques importantes figurant sur la liste publiée
par la Commission européenne sur la base de l’article 20bis, paragraphe 3, de la directive 2015/849;

Middelbare of lagere functies vallen niet onder de in de punten a) tot
en met i) bedoelde publieke functies;”;

Les fonctions publiques visées aux points a) à i) ne couvrent pas des
personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure;”;

i) in de Franse tekst van de bepaling onder 30°, a), wordt het woord
“exposé” aan het einde van de zin vervangen door het woord
“exposée”;

i) au 30°, a), le mot “exposé” à la fin de la phrase est remplacé par le
mot “exposée”;

j) in de bepaling onder 34°, a), worden de woorden “3° en 4°”
vervangen door de woorden “4° tot en met 7°, 9° tot en met 14° en 16°
tot en met 22°”;

j) au 34, a), les mots “3° et 4°” sont remplacés par les mots “4° à 7°,
9° à 14° et 16° à 22°”;

k) in dezelfde bepaling, b) worden de volgende wijzigingen aangebracht :

k) à la même disposition, b) les modifications suivantes sont
apportées :

i) de woorden “3° en 4°” worden vervangen door de woorden “4° tot
en met 7°, 9° tot en met 14° en 16° tot en met 22°”;

i) les mots “3° et 4°” sont remplacés par les mots “4° à 7°, 9° à 14° et
16° à 22°”;

ii) de woorden “punt 2” worden vervangen door de woorden
“punten 1 en 2”;

ii) les mots “1) et” sont insérés entre les mots “et les établissements
financiers au sens de l’article 3,” et les mots “2), de la directive
2015/849”;

l) de bepaling onder 35° wordt vervangen als volgt :
“35° “elektronisch geld” : elektronisch geld in de zin van artikel 2,
77°, van de wet van 11 maart 2018, met uitsluiting van de monetaire
waarde die wordt uitgegeven overeenkomstig de artikelen 164 en 165
van de voornoemde wet;”;
m) de bepalingen onder 35°/1 en 35°/2 worden ingevoegd, luidende :

l) le 35° est remplacé par ce qui suit :
“35° “monnaie électronique” : la monnaie électronique au sens de
l’article 2, 77°, de la loi du 11 mars 2018, à l’exclusion de la valeur
monétaire émise conformément aux articles 164 et 165 de ladite loi;”;
m) les 35°/1 et 35°/2 sont insérés, rédigés comme suit :

“35°/1 “virtuele valuta” : een digitale weergave van waarde die niet
door een centrale bank of een overheid wordt uitgegeven of gegarandeerd, die niet noodzakelijk aan een wettelijk vastgestelde valuta is
gekoppeld en die niet de juridische status van valuta of geld heeft, maar
die door natuurlijke of rechtspersonen als ruilmiddel wordt aanvaard
en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld;

“35°/1 “monnaies virtuelles” : représentations numériques d’une
valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par
une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à
une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut
juridique de monnaie ou d’argent, mais qui sont acceptées comme
moyen d’échange par des personnes physiques ou morales et qui
peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;

35°/2 “aanbieder van een bewaarportemonnee” : een entiteit die
diensten aanbiedt om namens haar cliënten cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over
te dragen;”;

35°/2 “prestataire de services de portefeuille de conservation” : entité
fournissant des services de conservation de clés cryptographiques
privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de
stockage et de transfert de monnaies virtuelles;”;

n) het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 41°, 42°, 43°
en 44° luidende :

n) l’article est complété par les 41°, 42°, 43° et 44° rédigés comme
suit :

“41° “authenticatiedienst” : dienst aangeboden door de Federale
Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, overeenkomstig artikel 9
van de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, die
elektronische aanmeldingsdiensten voor overheidstoepassingen omvat;

“41° “service d’authentification” : le service offert par le Service
fédéral Stratégie et Appui conformément l’article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique qui comprend des
services d’enregistrement électronique pour les applications gouvernementales;

42° “Gegevensbeschermingsautoriteit” : de autoriteit opgericht door
de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

42° “Autorité de protection des données” : l’autorité instituée par la
loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des
données;

43° professionele topvoetbalclub” : elke in België gevestigde onderneming die een professionele voetbalclub bezit of beheert waarvan ten
minste één ploeg in het (de) kampioenschap(pen) van het hoogste
niveau van de competitie in België speelt. De Koning voorziet in hun
registratie door de FOD Economie volgens de nadere regels, criteria en
voorwaarden die Hij bepaalt;

43° “club de football professionnel de haut niveau” : toute entreprise
établie en Belgique qui possède ou gère un club de football professionnel dont au moins une équipe participe au(x) championnat(s) du plus
haut niveau de la compétition en Belgique. Le Roi prévoit leur
enregistrement par le SPF Économie selon les modalités, critères et
conditions qu’Il fixe;

44° “sportmakelaar in de voetbalsector” : elke in België gevestigde
natuurlijke of rechtspersoon die in de voetbalsector particuliere arbeidsbemiddeling verricht voor potentiële betaalde sporters of voor rekening
van werkgevers met het oog op het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor betaalde sporters en waarvan de activiteit wordt geregeld
door het decreet van het Vlaamse Gewest van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, de ordonnantie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juli 2011 betreffende het
gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest of het decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus. De Koning voorziet in hun registratie door de FOD Economie
volgens de nadere regels, criteria en voorwaarden die Hij bepaalt.”.

44° “agent sportif dans le secteur du football” : toute personne
physique ou morale établie en Belgique assurant des services de
placement privé dans le secteur du football pour des sportifs rémunérés
potentiels ou pour le compte d’employeurs en vue de la conclusion
d’un contrat de travail pour des sportifs rémunérés et dont l’activité est
réglée par le décret flamand du 10 décembre 2010 relatif au placement
privé, l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du
14 juillet 2001 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la
Région de Bruxelles-Capitale ou le décret wallon du 3 avril 2009 relatif
à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement. Le Roi
prévoit leur enregistrement par le SPF Économie selon les modalités,
critères et conditions qu’Il fixe.”.
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“i) de natuurlijke personen die functies uitoefenen die worden
aangemerkt als prominente publieke functies opgenomen in de door de
Europese Commissie in toepassing van artikel 20bis, lid 3, van richtlijn 2015/849 gepubliceerde lijst;
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Art. 32. In artikel 5 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de
wetten van 29 maart 2018, 30 juli 2018 en 2 mei 2019, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1 :

57465

Art. 32. A l’article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par les
lois du 29 mars 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, les modifications
suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er :
a) la phrase introductive est complétée par les mots “réglementée”;

b) de bepaling onder 4° wordt aangevuld met de bepaling onder d),
luidende :

b) le 4° est complété par le d) rédigé comme suit :
“d) les établissements de crédit, tels que définis à l’article 1er, § 3,
alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d’un autre État membre
et qui recourent à un agent établi en Belgique pour y fournir des
services de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au
sens de l’article 4, 1), de ladite loi;”;

c) in de bepaling onder 6°, a), worden de woorden “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 elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen” vervangen door de woorden “de wet van 11 maart 2018”;

c) dans le 6°, a), les mots “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” sont remplacés par “la loi du 11 mars 2018”;

d) de bepaling onder 11° wordt aangevuld met een bepaling onder c),
luidende :

d) le 11° est complété par un c), rédigé comme suit :

“c) de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat en die een
beroep doen op een in België gevestigde verbonden agent om er
beleggingsdiensten en/of -activiteiten in de zin van artikel 2, 1°, 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, en, in
voorkomend geval, nevendiensten in de zin van artikel 2, 2°, van
dezelfde wet, te verrichten;”;

“c) les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui relèvent du droit d’un autre État membre et qui recourent à un
agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d’investissement
et/ou exercer des activités d’investissement au sens de l’article 2, 1°, 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, et, le cas échéant,
des services auxiliaires au sens de l’article 2, 2°, de la même loi;”;

e) in de bepaling onder 12°, d), worden de woorden “, 163 en 166”
vervangen door de woorden “en 163”;

e) dans le 12°, d), les mots “, 163 et 166” sont remplacés par les mots
“et 163”;

f) in de bepaling onder 13° wordt de bepaling onder b) opgeheven;

f) le 13°, b) est abrogé;

g) de bepalingen onder 14°/1 en 14°/2 worden ingevoegd, luidende :

g) les 14°/1 et 14°/2 sont insérés, rédigés comme suit :

“14°/1 aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele
valuta en fiduciaire valuta gevestigd op het Belgisch grondgebied, en
bedoeld in het koninklijk besluit genomen krachtens het tweede lid van
deze paragraaf;

“14°/1 les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales établis sur le territoire belge et visés dans l’arrêté
pris en exécution de l’alinéa 2 du présent paragraphe;

14°/2 aanbieders van bewaarportemonnees gevestigd op het Belgisch grondgebied, en bedoeld in het koninklijk besluit genomen
krachtens het tweede lid van deze paragraaf;”;

“14°/2 les prestataires de services de portefeuilles de conservation
établis sur le territoire belge et visés dans l’arrêté pris en exécution de
l’alinéa 2 du présent paragraphe;”;

h) in de bepaling onder 15° wordt het woord “marktondernemingen”
vervangen door het woord “marktoperatoren”;

h) dans le 15°, les mots “entreprises de marché visées” sont remplacés
par les mots “opérateurs de marché visés”;

i) in de bepaling onder 16° worden de woorden “artikel 102, tweede
lid” vervangen door de woorden “artikel 102, derde lid”;

i) dans le 16°, les mots “l’article 102, alinéa 2” sont remplacés par les
mots “l’article 102, alinéa 3”;

j) in de bepaling onder 17° worden de woorden “van personen”
ingevoegd tussen de woorden “bijkantoren” en “die gelijkwaardige”;

j) dans le 17°, dans le texte néerlandais, les mots “van personen” sont
insérés entre les mots “bijkantoren” et “die gelijkwaardige”.

k) in de bepaling onder 22° worden de woorden “de natuurlijke of
rechtspersonen, andere dan degene bedoeld in de bepalingen onder 4°
tot en met 21°, die in België ten minste één van de activiteiten
uitoefenen” vervangen door de woorden “de in België gevestigde
natuurlijke of rechtspersonen, die ten minste één van de activiteiten
uitoefenen” en worden de woorden “, zonder in die hoedanigheid al
onderworpen te zijn in het kader van één van de bepalingen onder 4°
tot en met 21°” ingevoegd tussen de woorden “en beursvennootschappen” en de woorden “evenals de in België gevestigde bijkantoren”;

k) dans le 22°, les mots “autres que celles visées aux 4° à 21°, qui
exercent en Belgique” sont remplacés par les mots “établies en
Belgique, qui exercent” et les mots “sans être déjà assujetties à ce titre
sous l’un des points 4° à 21°,” sont insérés entre les mots “et des sociétés
de bourse,” et les mots “ainsi que les succursales en Belgique”;

l) de bepaling onder 24° wordt vervangen als volgt :
“24° de natuurlijke personen of rechtspersonen ingeschreven in het
openbaar register als gecertificeerde accountants bedoeld in artikel 2,
1°, van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van
accountant en belastingadviseur of als gecertificeerde belastingadviseurs bedoeld in de artikel 2, 2°, van voormelde wet, alsook de
natuurlijke personen of rechtspersonen ingeschreven in het openbaar
register met overeenkomstig artikel 29, § 1, derde lid, van voormelde
wet de vermelding van stagiair bij een van voornoemde hoedanigheden, voor zover deze personen beroepsbeoefenaars zijn bedoeld in de
artikel 2, 3°, van voormelde wet;”;
m) de bepaling onder 25° wordt vervangen als volgt :
“25° de natuurlijke personen of rechtspersonen ingeschreven in het
openbaar register als accountants bedoeld in artikel 2, 4°, van de wet
van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur of als fiscale accountants bedoeld in artikel 2, 5°, van de
voornoemde wet van 17 maart 2019, alsook de natuurlijke personen of

l) le 24° est remplacé par ce qui suit :
“24° les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre
public en leur qualité d’experts-comptables certifiés, telle que visée à
l’article 2, 1°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions
d’expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité de
conseillers fiscaux certifiés, telle que visée à l’article 2, 2°, de la loi
précitée, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le
registre public conformément à l’article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi
précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l’une des qualités
précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au
sens de l’article 2, 3°, de la loi précitée;”;
m) le 25° est remplacé par ce qui suit :
“25° les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre
public en leur qualité d’experts-comptables, telle que visée à l’article 2,
4°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expertcomptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité d’experts-comptables
fiscalistes, telle que visée à l’article 2, 5°, de la loi du 17 mars 2019
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“d) de kredietinstellingen bedoeld in artikel 1, § 3, eerste lid, van
dezelfde wet, die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat en
die een beroep doen op een in België gevestigde agent om er diensten
te leveren die bestaan in het in ontvangst nemen van deposito’s of
andere terugbetaalbare gelden, in de zin van artikel 4, 1), van de
voornoemde wet;”;
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ingevoegd tussen de woorden “in het kader van hun” en het woord
“beroepsactiviteiten”;
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rechtspersonen ingeschreven in het openbaar register met overeenkomstig artikel 29, § 1, derde lid, van voornoemde wet de vermelding van
stagiair bij een van voornoemde hoedanigheden, voor zover deze
personen beroepsbeoefenaars zijn bedoeld in de artikel 2, 3°, voormelde
wet van 17 maart 2019;”;

o) in de bepaling onder 30° :
i) worden de woorden “of op de lijst” telkens ingevoegd tussen de
woorden “tableau” en “bedoeld”;
ii) wordt in de Franse tekst het woord “visé” vervangen door het
woord “visés”;
p) de bepalingen onder 31°/1 tot 31°/5 worden ingevoegd, luidende :

“25°/1 les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste
séparée dans le registre public visée à l’article 29, § 2, de la loi du
17 mars 2019 précitée, qui s’engagent à fournir, directement ou par le
truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée,
une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale
comme activité économique ou professionnelle principale;”;
o) dans le 30° :
i) les mots “ou à la liste” sont chaque fois insérés entre les mots
“tableau” et “visé”;
ii) le mot “visé” est remplacé par le mot “visés”;
p) les 31°/1 à 31°/5 sont insérés, rédigés comme suit :

“31°/1 de natuurlijke personen of rechtspersonen die kopen, verkopen of optreden als tussenpersoon in de handel van kunstwerken of
roerende goederen van meer dan vijftig jaar oud, wanneer de
verkoopprijs van een of een geheel van deze werken of goederen gelijk
is aan of hoger is dan 10 000 euro en die overeenkomstig het zevende
lid van deze paragraaf ingeschreven zijn bij de Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie;

“31°/1 les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou
agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce d’œuvres d’art
ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise
en vente d’un ou d’un ensemble de ces œuvres ou biens, est d’un
montant égal ou supérieur à 10 000 euros, et inscrits auprès du Service
Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie conformément à l’alinéa 7 du présent paragraphe;

De tussenpersonen omvatten kunstgalerieën, veilinghuizen en organisatoren van beurzen en salons;

Les intermédiaires incluent les galeries d’art, les maisons de vente
aux enchères et les organisateurs de foires et salons;

Wanneer de tussenpersoon een veilinghuis is, is de in het eerste lid
bedoelde verkoopprijs de maximumschatting door het veilinghuis;

Lorsque l’intermédiaire est une maison de vente aux enchères, le prix
de mise en vente visé à l’alinéa 1er correspond à l’estimation maximale
par celle-ci;

31°/2 de natuurlijke personen of rechtspersonen die eigenaar of
beheerder zijn van entrepots, met inbegrip van douane-entrepots of in
vrijhavens gelegen entrepots, die specifiek een opslagdienst aanbieden
voor kunstwerken of roerende goederen van meer dan vijftig jaar oud
en alleen voor dergelijke goederen en werken en die overeenkomstig
het zevende lid van deze paragraaf ingeschreven zijn bij de Federale
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie;

31°/2 les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent
des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des
ports francs, qui offrent spécifiquement un service d’entreposage
d’œuvres d’art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à
l’égard de ces biens et œuvres uniquement et inscrits auprès du Service
Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie conformément à l’alinéa 7 du présent paragraphe;

31°/3 de professionele topvoetbalclubs;

31°/3 les clubs de football professionnels de haut niveau;

31°/4 de sportmakelaars in de voetbalsector;

31°/4 les agents sportifs dans le secteur du football;

31°/5 de VZW Koninklijke Belgische Voetbalbond.”;
q) de paragraaf wordt aangevuld met zeven leden, luidende :

31°/5 l’ASBL Union royale belge des sociétés de footballassociation.”;
q) le paragraphe est complété par sept alinéas, rédigés comme suit :

“De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit,
genomen op advies van de FSMA, welke de regels en voorwaarden zijn
voor de inschrijving, bij de FSMA, van aanbieders van diensten voor
het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, en van
aanbieders van bewaarportemonnees, alsook welke voorwaarden voor
de uitoefening van die activiteiten en welk toezicht op hen van
toepassing zijn.

“Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris
sur avis de la FSMA, les règles et conditions relatives à l’inscription,
auprès de la FSMA, des prestataires de services d’échange entre
monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services
de portefeuilles de conservation, ainsi que les conditions d’exercice de
ces activités et le contrôle qui leur sont applicables.

Die voorwaarden moeten met name van de in het vorige lid bedoelde
aanbieders eisen dat zij over de noodzakelijke professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid beschikken voor de uitoefening van hun activiteiten. Zij mogen zich niet in één van de gevallen
bevinden als beschreven in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op
het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen. Wanneer het een vennootschap betreft, gelden voornoemde
voorwaarden voor de personen belast met de effectieve leiding.

Ces règles doivent notamment exiger des prestataires de services
visés à l’alinéa précédent qu’ils possèdent l’honorabilité professionnelle
nécessaire et l’expertise adéquate pour exercer leurs activités. Ils ne
peuvent se trouver dans l’un des cas définis à l’article 20 de la loi du
25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit et des sociétés de bourse. Lorsqu’il s’agit d’une société, les
conditions précitées s’appliquent aux personnes chargées de la direction effective.

De Koning bepaalt ook in welke vorm en onder welke voorwaarden
de inschrijvingsaanvragen bij de FSMA moeten worden ingediend,
alsook welke informatie en documenten de aanvrager ter staving van
zijn aanvraag moet voorleggen om aan te tonen dat aan de inschrijvingsvoorwaarden is voldaan.

Le Roi fixe également la forme et les conditions dans lesquelles les
demandes d’inscription sont envoyées à la FSMA, ainsi que les
informations et documents que le demandeur doit fournir, à l’appui de
sa demande, afin de prouver que les conditions d’inscription sont
remplies.

De inschrijving van de vennootschap wordt geweigerd als de
personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een al dan niet stemrechtverlenende deelneming van ten minste vijf procent in het kapitaal van
de vennootschap bezitten, niet geschikt zijn gelet op de noodzaak van
een gezond en voorzichtig beheer van de vennootschap.

L’inscription de la société est refusée si les personnes qui détiennent
directement ou indirectement dans le capital de la société une
participation, conférant le droit de vote ou non, de cinq pourcent au
moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de
garantir une gestion saine et prudente de la société.

De Koning kan bepalen dat de inschrijving wordt geweigerd,
herroepen of geschorst wanneer de in het tweede lid bedoelde personen
niet voldoen aan voornoemde voorwaarden of aan de andere voorwaarden die Hij bepaalt.

Le Roi peut prévoir que l’inscription est refusée, révoquée ou
suspendue si les personnes visées à l’alinéa 2 ne satisfont pas aux
conditions précitées ou aux autres conditions qu’Il détermine.
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“25°/1 de natuurlijke of rechtspersonen ingeschreven op de aparte
lijst in het openbaar register bedoeld in artikel 29, § 2, van de
voornoemde wet van 17 maart 2019, die zich ertoe verbinden als
voornaamste bedrijfs- of beroepsactiviteit, rechtstreeks of via andere
met hem gelieerde personen materiële hulp, bijstand of advies op
fiscaal gebied te verlenen;”;

n) le 25°/1 est inséré, rédigé comme suit :

Company: x

n) de bepaling onder 25°/1 wordt ingevoegd, luidende :

précitée ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le
registre public conformément à l’article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi
précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l’une des qualités
précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au
sens de l’article 2, 3°, de la loi du 17 mars 2019 précitée;”;
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1° de natuurlijke personen of rechtspersonen die kopen, verkopen of
optreden als tussenpersoon in de handel van kunstwerken of roerende
goederen van meer dan vijftig jaar oud, wanneer de verkoopprijs van
een of een geheel van deze werken of goederen gelijk is aan of hoger is
dan 10 000 euro; en

1° les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou
agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce d’œuvres d’art
ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise
en vente d’un ou d’un ensemble de ces œuvres ou biens, est d’un
montant égal ou supérieur à 10 000 euros; et

2° de natuurlijke personen of rechtspersonen die eigenaar of
beheerder zijn van entrepots, met inbegrip van douane-entrepots of in
vrijhavens gelegen entrepots, die specifiek een opslagdienst aanbieden
voor kunstwerken of roerende goederen van meer dan vijftig jaar oud
en alleen voor dergelijke goederen en werken.

2° les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des
entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports
francs, qui offrent spécifiquement un service d’entreposage d’œuvres
d’art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l’égard de ces
biens et œuvres uniquement.

Die regels moeten met name van de in het vorige lid bedoelde
natuurlijke personen of rechtspersonen eisen dat zij over de noodzakelijke professionele betrouwbaarheid beschikken voor de uitoefening
van hun activiteiten. Ze moeten beantwoorden aan de volgende
betrouwbaarheidsvoorwaarden :

Ces règles doivent notamment exiger des personnes physiques ou
morales visés à l’alinéa précédent qu’elles possèdent l’honorabilité
professionnelle nécessaire pour exercer leurs activités. Elles doivent
répondre aux conditions d’honorabilité suivantes :

1° niet uit hun burgerlijke en politieke rechten zijn ontzet;

1° ne pas être privés de leurs droits civils et politiques;

2° niet failliet zijn verklaard zonder eerherstel te hebben gekregen;

2° ne pas avoir été déclarés en faillite sans avoir obtenu la
réhabilitation;

3° in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie geen van
de volgende straffen hebben opgelopen :

3° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre État membre de
l’Union européenne l’une des peines suivantes :

a) een criminele straf;

a) une peine criminelle;

b) een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste zes maanden voor een van de strafbare feiten vermeld in artikel 1 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;

b) une peine d’emprisonnement sans sursis de six mois au moins
pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er 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, professions ou
activités;

c) een strafrechtelijke geldboete van minstens 2 500 euro, vóór
toepassing van de opdeciemen, wegens overtreding van deze wet en
van de uitvoeringsbesluiten ervan.”.

c) une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des
décimes additionnels, pour infraction à la présente loi et à ses arrêtés
d’exécution.”.

2° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden “van boek II”
vervangen door de woorden “van deze wet”.

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “du livre II” sont
remplacés par les mots “de la présente loi”.

Art. 33. In artikel 6 van dezelfde wet wordt het woord “giften”
vervangen door het woord “schenkingen”.

Art. 33. Dans l’article 6 de la même loi, dans le texte néerlandais, le
mot “giften” est remplacé par le mot “schenkingen”.

Art. 34. In artikel 9 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 34. A l’article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont
apportées :

1° in paragraaf 2, eerste lid :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er :

a) worden de woorden “en de ter uitvoering van artikel 54
vastgestelde bepalingen” ingevoegd tussen de woorden “artikel 47” en
de woorden “, en met de mededeling van de informatie bedoeld in
artikel 54”;

a) les mots “et des dispositions prises en exécution de l’article 54”
sont insérés entre les mots “de l’article 47” et les mots “, et à la
communication des informations visées”;

b) worden de woorden “de informatie bedoeld in artikel 54”
vervangen door de woorden “de informatie bedoeld in artikel 48”;

b) les mots “des informations visées à l’article 54” sont remplacés par
les mots “des informations visées à l’article 48”;

2° paragraaf 4 wordt opgeheven.

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 35. In artikel 13, § 1, van dezelfde wet wordt tussen het eerste
en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende :

Art. 35. Dans l’article 13, § 1er, de la même loi, un alinéa rédigé
comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

“De in het eerste lid bedoelde gedragslijnen en procedures voor het
delen van informatie schrijven voor dat de entiteiten die deel uitmaken
van de groep, wanneer dat nodig is ter voorkoming van WG/FT, alle
relevante informatie met betrekking tot, met name, de identiteit en de
kenmerken van hun betrokken cliënten, de identiteit van de lasthebbers
en de uiteindelijke begunstigden van deze cliënten, het doel en de aard
van de zakelijke relaties met deze cliënten, hun verrichtingen, alsook, in
voorkomend geval, de analyse van hun atypische verrichtingen en,
behoudens andersluidende instructie van de CFI, de meldingen van
vermoedens waarbij deze cliënten betrokken zijn, delen overeenkomstig modaliteiten en onder voorwaarden die afdoende garanties bieden
met betrekking tot vertrouwelijkheid, de bescherming van persoonsgegevens en het gebruik van de uitgewisselde informatie, met inbegrip
van garanties om de onthulling ervan te voorkomen.”.

“Les politiques et procédures relatives au partage des informations
visées à l’alinéa 1er imposent aux entités appartenant au groupe
d’échanger entre elles, chaque fois que cela est utile aux fins de la
prévention du BC/FT, selon des modalités et dans des conditions
fournissant des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité, de
protection des données à caractère personnel et d’utilisation des
informations échangées, y compris des garanties pour en prévenir la
divulgation, toutes informations pertinentes relatives, notamment, à
l’identité et aux caractéristiques de leurs clients concernés, à l’identité
des mandataires et bénéficiaires effectifs de ces clients, à l’objet et à la
nature des relations d’affaires avec ces clients, à leurs opérations, ainsi
que, le cas échéant, à l’analyse de leurs opérations atypiques et, sauf
instruction contraire de la CTIF, aux déclarations de soupçons impliquant ces clients.”.

Art. 36. In artikel 15 van dezelfde wet worden de woorden “6°, d),
en 7°, e),” vervangen door de woorden ““4°, c), 6°, d), 7°, e), en 10°, c),”.

Art. 36. Dans l’article 15 de la même loi, les mots “6°, d), et 7°, e),”
sont remplacés par les mots “4°, c), 6°, d), 7°, e), et 10°, c),”.

Art. 37. In artikel 19, § 1, van dezelfde wet wordt de bepaling
onder 3° vervangen als volgt :

Art. 37. Dans l’article 19, § 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par
ce qui suit :

“3° “een waakzaamheid aan de dag leggen ten aanzien van de
occasionele verrichtingen, alsook een doorlopende waakzaamheid ten
aanzien van de verrichtingen die gedurende de zakelijke relatie worden
uitgevoerd, overeenkomstig de bepalingen van afdeling 4.”.

“3° exercer une vigilance à l’égard des opérations occasionnelles et
une vigilance continue à l’égard des opérations effectuées pendant la
durée d’une relation d’affaires, conformément aux dispositions prévues
à la section 4.”.
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Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les
règles et conditions relatives à l’inscription, auprès du Service Public
Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie pour :

Company: x

De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, welke de
regels en voorwaarden zijn voor de inschrijving bij de Federale
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie voor :
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“Art. 20. De in artikel 5, § 1, 3° tot en met 22°, bedoelde onderworpen
entiteiten mogen geen anonieme rekeningen of kluizen of rekeningen of
kluizen onder valse namen of pseudoniemen openen. Ze nemen alle
passende maatregelen om de naleving van dit verbod te verzekeren.”.

“Art. 20. Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 3° à 22°, ne
peuvent ouvrir des comptes ou des coffres forts ouverts sous l’anonymat, ou sous de faux noms ou pseudonymes. Elles prennent toutes les
mesures appropriées pour s’assurer du respect de cette interdiction.”.

Art. 39. In artikel 21, § 1, van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Art. 39. Dans l’article 21, § 1er, de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

a) in de bepaling onder 2°, b), tweede lid, iii), worden de woorden
“via de begustigde” vervangen door de woorden “via de begunstigde”;

a) au 2°, b), alinéa 2, iii), dans le texte néerlandais, les mots “via de
begustigde” sont remplacés par les mots “via de begunstigde”;

b) in de bepaling onder 3° worden de woorden “onder 5° en 6°”
vervangen door de woorden “onder 4° tot en met 6°”.

b) au 3°, les mots “des 5° et 6°” sont remplacés par les mots “des 4°
à 6°”.

c) de bepaling onder 6° wordt ingevoegd, luidende :
“6° voor wie er redenen zijn om te betwijfelen dat de persoon die in
het kader van een zakelijke relatie een verrichting wenst uit te voeren
wel degelijk de cliënt is met wie de zakelijke relatie is aangegaan of zijn
gemachtigde en geïdentificeerde lasthebber.”.

c) le 6° est inséré, rédigé comme suit :
“6° concernant lesquels il existe des raisons de douter que la
personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d’une
relation d’affaires est effectivement le client avec lequel la relation
d’affaires a été nouée ou son mandataire autorisé et identifié.”.

Art. 40. Artikel 22 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

Art. 40. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

“Art. 22. In voorkomend geval identificeren de onderworpen entiteiten de lasthebber(s) van de in artikel 21 bedoelde cliënten. Zij verifiëren
hun identiteit en hun bevoegdheid om op te treden in naam van die
cliënten.”.

“Art. 22. Le cas échéant, les entités assujetties identifient le ou les
mandataire(s) des clients visés à l’article 21. Ils vérifient leur identité et
leur pouvoir d’agir au nom de ces clients.”.

Art. 41. Artikel 23, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met een
lid, luidende :

Art. 41. L’article 23, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa
rédigé comme suit :

“De in het eerste lid bedoelde verplichting om de redelijke maatregelen te nemen die nodig zijn om de identiteit van de uiteindelijke
begunstigde te verifiëren, is met name van toepassing wanneer de
geïdentificeerde uiteindelijke begunstigde een in artikel 4, 27°, tweede
lid, a), iii), bedoeld lid van het hoger leidinggevend personeel is.”.

“L’obligation visée à l’alinéa 1er de prendre les mesures raisonnables
nécessaires pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif s’applique
notamment lorsque le bénéficiaire effectif identifié est le dirigeant
principal visé à l’article 4, 27°, alinéa 2, a), iii).”.

Art. 42. In artikel 25 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 42. A l’article 25 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

a) in het eerste lid, 1°, worden de woorden “250 euro” vervangen
door de woorden “150 euro”;

a) à l’alinéa 1er, 1°, les mots “250 euros” sont remplacés par les mots
“150 euros”;

b) in het eerste lid, 2°, worden de woorden “250 euro” vervangen
door de woorden “150 euro”;

b) à l’alinéa 1er, 2°, les mots “250 euros” sont remplacés par les mots
“150 euros”;

c) het tweede lid wordt vervangen als volgt :

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

“De uitgever van elektronisch geld gaat echter over tot de identificatie en verificatie van de identiteit van eenieder :

“Toutefois, l’émetteur de monnaie électronique procède à l’identification et à la vérification de l’identité de toute personne :

1° aan wie hij de monetaire waarde van het elektronisch geld
terugbetaalt in contanten, indien het om een bedrag van meer dan
50 euro gaat;

1° à qui il rembourse en espèces la valeur monétaire de la monnaie
électronique, pour un montant supérieur à 50 euros;

2° die de monetaire waarde van het elektronisch geld opneemt in
contanten, indien het om een bedrag van meer dan 50 euro gaat; of

2° qui effectue un retrait en espèces de la valeur monétaire de la
monnaie électronique pour un montant supérieur à 50 euros; ou

3° die betalingstransacties op afstand uitvoert in de zin van artikel 2,
23° van de wet van 11 maart 2018, indien het om een bedrag van meer
dan 50 euro per transactie gaat.”;

3° qui effectue des opérations de paiement à distance au sens de
l’article 2, 23° de la loi du 11 mars 2018 pour un montant supérieur à
50 euros par transaction.”;

d) het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :

d) l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

“De onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 4°, 6° en 7°, die
de betalingsdienst aanbieden die bestaat in de acceptatie van betalingstransacties, als bedoeld in punt 5 van Bijlage I.A. van de wet van
11 maart 2018, aanvaarden enkel betalingen die zijn verricht met
anonieme prepaidkaarten die zijn uitgegeven in derde landen indien
deze kaarten voldoen aan voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan die
welke zijn vastgesteld in lid 1 en 2.”.

“Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4°, 6° et 7°, qui offrent
le service de paiement d’acquisition d’opérations de paiement visé au
point 5 de l’Annexe I.A. à la loi du 11 mars 2018, acceptent les
paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises
dans des pays tiers uniquement si ces cartes répondent à des conditions
équivalentes à celles énoncées aux alinéas 1er et 2.”.

Art. 43. In artikel 27 van dezelfde wet wordt paragraaf 1 vervangen
als volgt :

Art. 43. Dans l’article 27 de la même loi, le paragraphe 1er est
remplacé par ce qui suit :

“§ 1. Om te voldoen aan hun verplichting tot verificatie van de
identiteit van de personen bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24,
toetsen de onderworpen entiteiten, om voldoende zekerheid te verkrijgen dat ze de betrokken personen kennen, alle of een deel van de
identificatiegegevens die verzameld zijn op grond van artikel 26 aan :

“§ 1er. Afin de satisfaire à leur obligation de vérifier l’identité des
personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties confrontent,
en vue d’acquérir un degré suffisant de certitude qu’elles connaissent
les personnes concernées, tout ou partie des données d’identification
recueillies en application de l’article 26 à :

1° één of meerdere bewijsstukken of betrouwbare en onafhankelijke
informatiebronnen die deze gegevens kunnen bevestigen;

1° un ou plusieurs documents probants ou sources fiables et
indépendantes d’information permettant de confirmer ces données;

2° indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van elektronische identificatiemiddelen zoals deze aangeboden of erkend
binnen de authenticatiedienst zoals bedoeld in de artikelen 9 en 10 van
de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, die de
identiteit van personen online bevestigen;

2° le cas échéant, information obtenue par l’utilisation de moyens
d’identification électroniques proposés ou agréés au sein du service
d’authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du
18 juillet 2017 relative à l’identification électronique, confirmant l’identité des personnes online;

3° indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van relevante vertrouwensdiensten zoals bedoeld in Verordening 910/2014.

3° le cas échéant, information obtenue via les services de confiance
pertinents prévus par le Règlement 910/2014.
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Art. 44. In artikel 29 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 44. A l’article 29 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° het woord “echter” wordt ingevoegd tussen de woorden “baseren
zich” en de woorden “niet uitsluitend”;

1° dans l’alinéa 1er, les mots “Les entités assujetties qui ont accès au
registre central des bénéficiaires effectifs” sont remplacées par les mots
“Toutefois, les entités assujetties qui ont accès au registre central des
bénéficiaires effectifs”;

2° een lid wordt toegevoegd vóór het eerste lid, dat het tweede lid
wordt, luidende :

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l’alinéa 1er, qui
devient l’alinéa 2 :

“Bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met juridische
entiteiten bedoeld in artikel 74, § 1, verzamelen de onderworpen
entiteiten een bewijs van de registratie van de in artikel 74, § 1,
bedoelde informatie of een uittreksel uit dat register.”.

“Lorsqu’elles nouent une nouvelle relation d’affaires avec des entités
juridiques visées à l’article 74, § 1er, les entités assujetties recueillent la
preuve de l’enregistrement des informations visées à l’article 74, § 1er
ou un extrait dudit registre.”.

Art. 45. In artikel 33, § 1, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden “30 tot en met 31” vervangen door de woorden “30 en 31”.

Art. 45. Dans l’article 33, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots
“30 à 31” sont remplacés par les mots “30 et 31”.

Art. 46. In artikel 34 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 46. A l’article 34 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “de cliënt”
vervangen door de woorden “de overeenkomstig artikel 21, § 1,
geïdentificeerde cliënten”;

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “du client” sont
remplacés par les mots “des clients identifiés conformément à l’article 21, § 1er,”;

2° in dezelfde paragraaf, tweede lid, worden de woorden “de
verplichting tot doorlopende waakzaamheid ten aanzien van de
zakelijke relaties en de verrichtingen” vervangen door de woorden “de
verplichting tot waakzaamheid ten aanzien van de zakelijke relaties en
de occasionele verrichtingen”;

2° dans le même paragraphe, alinéa 2, les mots “obligations de
vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations”
sont remplacés par les mots “obligations de vigilance à l’égard des
relations d’affaires et des opérations occasionnelles”;

3° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de zin “Ze beëindigen bovendien
de zakelijke relatie die reeds werd aangegaan of passen in voorkomend
geval de alternatieve, beperkende maatregelen toe, bedoeld in artikel 33, § 1, derde lid.” opgeheven.

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase “Elles mettent en outre
un terme à la relation d’affaires qui aurait déjà été nouée ou, le cas
échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à
l’article 33, § 1er, alinéa 3.” est abrogée.

Art. 47. In Boek II, Titel 3, Hoofdstuk 1, van dezelfde wet, worden in
het opschrift van Afdeling 4 de woorden “Verplichting tot doorlopende
waakzaamheid” vervangen door de woorden “Verplichting tot waakzaamheid ten aanzien van de zakelijke relaties en de occasionele
verrichtingen”.

Art. 47. Dans le Livre II, Titre 3, Chapitre 1er, de la même loi, dans
l’intitulé de la Section 4, le mot “continue” est remplacé par les mots “à
l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles”.

Art. 48. In artikel 35, § 1, eerste lid, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

Art. 48. Dans l’article 35, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les
modifications suivantes sont apportées :

a) de woorden “van de zakelijke relatie een doorlopende waakzaamheid aan de dag die evenredig is” worden vervangen door de woorden
“van elke verrichting die occasioneel of gedurende de zakelijke relatie
wordt uitgevoerd door hun overeenkomstig artikel 21, § 1, geïdentificeerde cliënten een waakzaamheid aan de dag die evenredig is”;

a) les mots “de la relation d’affaires, une vigilance continue et
proportionnée” sont remplacés par les mots “de toute opération
effectuée par leurs clients identifiés conformément à l’article 21, § 1er, à
titre occasionnel ou au cours d’une relation d’affaires, une vigilance
proportionnée”;

b) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt :

b) le 1° est remplacés par ce qui suit :

“1° een aandachtig onderzoek van de occasionele verrichtingen en
een doorlopend onderzoek van de verrichtingen uitgevoerd gedurende
de zakelijke relatie, alsook, indien nodig, van de oorsprong van de
geldmiddelen, om te verifiëren of deze verrichtingen stroken met de
kenmerken van de cliënt, met zijn risicoprofiel en, in voorkomend
geval, met het doel en de aard van de zakelijke relatie, en om atypische
verrichtingen op te sporen die aan een grondige analyse moeten
worden onderworpen overeenkomstig artikel 45,”;

“1° un examen attentif des opérations occasionnelles et un examen
continu des opérations effectuées au cours de la relation d’affaires, ainsi
que, si nécessaire, de l’origine des fonds, afin de vérifier que ces
opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du client,
au niveau de risque qui lui est associé et, le cas échéant, à l’objet et à la
nature de la relation d’affaires, et de détecter les opérations atypiques
devant être soumises à une analyse approfondie conformément à
l’article 45;”;

c) in de bepaling onder 2° worden de woorden “in het geval van een
zakelijke relatie,” ingevoegd vóór de woorden “het actueel houden van
de gegevens die worden bijgehouden” en wordt dezelfde bepaling
onder 2° aangevuld met de woorden “, wanneer de onderworpen
entiteit wettelijk verplicht is in de loop van het betrokken kalenderjaar
contact op te nemen met de cliënt voor het evalueren van relevante
informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde(n), of indien
de onderworpen entiteit hiertoe verplicht is krachtens de wet van
16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen
betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische
uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden”.

c) au 2°, les mots “dans le cas d’une relation d’affaires,” sont insérés
avant les mots “la tenue à jour des données détenues” et le même 2° est
complété par les mots “ou lorsque l’entité assujettie, au cours de l’année
civile considérée, est tenue, en raison d’une obligation légale, de
contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en
rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, ou si cette obligation a
incombé à l’entité assujettie en vertu de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux
comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF
Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements
au niveau international et à des fins fiscales”.

Art. 49. In artikel 36 van dezelfde wet wordt het woord “, elke
vergeldingsmaatregel” ingevoegd tussen de woorden “elke bedreiging” en “of daad van agressie”.

Art. 49. Dans l’article 36 de la même loi, les mots “, de toute mesure
de représaille” sont insérés entre les mots “toute menace” et les mots
“ou de tout acte hostile”.

Art. 50. In artikel 37, § 2, van dezelfde wet worden de woorden “, 34,
§ 3,” opgeheven.

Art. 50. Dans l’article 37, § 2, de la même loi, les mots “, 34, § 3,” sont
abrogés.

Art. 51. Artikel 38 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

Art. 51. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

“Art. 38. § 1. De onderworpen entiteiten passen, in het kader van hun
zakelijke relaties of occasionele verrichtingen met natuurlijke of
rechtspersonen of met juridische constructies, zoals trusts of fiducieën,

“Art. 38. § 1er. Les entités assujetties appliquent, dans le cadre de
leurs relations d’affaires ou opérations occasionnelles avec des personnes physiques ou morales ou avec des constructions juridiques, telles
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1° aanvullende informatie inwinnen over de cliënt en de uiteindelijk
begunstigde(n);

1° obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou
les bénéficiaires effectifs;

2° aanvullende informatie inwinnen over de beoogde aard van de
zakelijke relatie;

2° obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée
de la relation d’affaires;

3° informatie inwinnen over de bron van de geldmiddelen en de bron
van het vermogen van de cliënt en de uiteindelijk begunstigde(n);

3° obtenir des informations sur l’origine des fonds et l’origine du
patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs;

4° informatie inwinnen over de redenen voor de beoogde of verrichte
verrichtingen;

4° obtenir des informations sur les raisons des opérations envisagées
ou réalisées;

5° goedkeuring van het hoger leidinggevend personeel verkrijgen
voor het aangaan of voortzetten van de zakelijke relatie;

5° obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires;

6° verscherpte monitoring verrichten van de zakelijke relatie door het
aantal en de frequentie van de controles te verhogen en door
transactiepatronen te selecteren die nader onderzocht moeten worden;

6° mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires
en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en
déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus
approfondi;

7° er, in voorkomend geval, voor zorgen dat de eerste betaling wordt
verricht via een rekening op naam van de cliënt bij een kredietinstelling
waarvoor waakzaamheidsnormen ten aanzien van de cliënten gelden
die niet minder streng zijn dan de in deze wet vastgestelde normen.

7° veiller à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par
l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un
établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de
la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues dans la présente
loi.

§ 2. Onverminderd de artikelen 14 en 54 kan de Koning, bij een in
Ministerraad overlegd koninklijk besluit, genomen op advies van de
toezichthouders van de betrokken onderworpen entiteiten, en, in
voorkomend geval, rekening houdend met de verslagen en beoordelingen die de Financiële Actiegroep, het Ministerieel Comité voor de
coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale
afkomst en de Nationale Veiligheidsraad ter zake hebben opgesteld :

§ 2. Sans préjudice des articles 14 et 54, le Roi peut, par arrêté délibéré
en conseil des ministres, pris sur avis des autorités de contrôle des
entités assujetties concernées, et tenant compte, le cas échéant, des
rapports et évaluations établis en la matière par le Groupe d’action
financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le
blanchiment de capitaux d’origine illicite et le Conseil National de
Sécurité :

1° van de onderworpen entiteiten eisen dat zij op personen en
juridische entiteiten die transacties uitvoeren die verband houden met
derde landen met een hoog risico, een of meer aanvullende waakzaamheidsmaatregelen toepassen. Het kan daarbij om de volgende maatregelen gaan :

1° exiger des entités assujetties qu’elles appliquent aux personnes et
entités juridiques qui exécutent des opérations impliquant des pays
tiers à haut risque, une ou plusieurs mesures de vigilance supplémentaires. Ces mesures peuvent consister à :

a) de invoering van verscherpte relevante meldingsmechanismen of
het systematisch melden van financiële transacties; en/of

a) introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou
une déclaration systématique des opérations financières; et/ou

b) de beperking van zakelijke relaties of transacties met natuurlijke
personen of juridische entiteiten uit derde landen met een hoog risico;

b) limiter les relations d’affaires ou les opérations avec des personnes
physiques ou des entités juridiques provenant de pays tiers à haut
risque;

2° een of meer van de volgende maatregelen toepassen ten aanzien
van derde landen met een hoog risico :

2° appliquer l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard des
pays tiers à haut risque :

a) de vestiging weigeren van dochterondernemingen, bijkantoren of
vertegenwoordigingskantoren van onderworpen entiteiten uit het
betrokken land, of anderszins rekening houden met het feit dat de
betrokken onderworpen entiteit afkomstig is uit een land dat niet over
adequate instrumentaria ter bestrijding van WG/FT beschikt;

a) refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de
représentation d’entités assujetties du pays concerné, ou, d’une autre
manière, tenir compte du fait que l’entité assujettie concernée est
originaire d’un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de
lutte contre le BC/FT;

b) onderworpen entiteiten verbieden om bijkantoren of vertegenwoordigingskantoren in het betrokken land te vestigen, of anderszins
rekening houden met het feit dat het betrokken bijkantoor of het
betrokken vertegenwoordigingskantoor zich in een land zou bevinden
dat niet over adequate instrumentaria ter bestrijding van WG/FT
beschikt;

b) interdire aux entités assujetties d’établir des succursales ou des
bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d’une autre
manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de
représentation en question serait établi dans un pays qui n’est pas doté
de dispositifs satisfaisants de lutte contre le BC/FT;

c) verscherpte vereisten inzake prudentieel toezicht of inzake externe
audit voorschrijven voor in het betrokken land gevestigde dochterondernemingen en bijkantoren van onderworpen entiteiten;

c) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d’audit externe pour les filiales et les succursales d’entités
assujetties situées dans le pays concerné;

d) hogere eisen inzake externe audit voorschrijven voor financiële
groepen ten aanzien van hun dochterondernemingen of hun bijkantoren in het betrokken land;

d) imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour
les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs
succursales situées dans le pays concerné;

e) de in artikel 5, § 1, 4° tot 7°, 9° tot 14° en 16° tot 22° bedoelde
onderworpen entiteiten verplichten de correspondentenrelaties met
respondentinstellingen in het betrokken land te herzien en te wijzigen
of, indien nodig, te beëindigen.

e) obliger les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 7°, 9° à 14°
et 16° à 22° à examiner et à modifier les relations de correspondant avec
les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y
mettre fin.

De toepassing van maatregelen als bedoeld in de bepaling onder 1°,
a), wordt geëist door de Koning op advies van de CFI.”.

L’application de la mesure visée au 1°, a) est exigée par le Roi sur avis
de la CTIF.”.

Art. 52. In artikel 39, eerste lid, 1°, van dezelfde wet worden de
woorden “artikel 307, § 1, zevende lid” vervangen door de woorden
“artikel 307, § 1/2, derde lid”.

Art. 52. Dans l’article 39, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots
“l’article 307, § 1er, alinéa 7” sont remplacés par les mots “l’article 307,
§ 1er/2, alinéa 3”.
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Art. 53. In artikel 40 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1 :

“Deze maatregelen worden genomen voordat een zakelijke relatie
wordt aangegaan.”;

1° dans le paragraphe 1er :
a) dans l’alinéa 1er, les mots “3° et 4°” sont remplacés par les mots “4°
à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°” et les mots “qui impliquent l’exécution de
paiements” sont insérés entre “qui nouent des relations transfrontalières de correspondant” et “avec un établissement client d’un pays tiers
prennent”;

b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
“Ces mesures sont prises avant l’entrée en relation d’affaires.”;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “bedoeld in artikel 5, § 1, 1° en
3° tot en met 22°” ingevoegd tussen de woorden “De onderworpen
entiteiten” en de woorden “mogen geen correspondentbankrelatie
aangaan of handhaven”.

2° dans le paragraphe 2, les mots “visées à l’article 5, § 1er, 1° et 3° à
22°,” sont insérés entre les mots “Les entités assujetties” et les mots “ne
peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant”.

Art. 54. In artikel 41 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 54. A l’article 41 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :

1° le paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit :

“§ 1. Onverminderd artikel 8 leggen de onderworpen entiteiten
passende risicobeheersystemen, inclusief passende, op het risico afgestemde procedures, ten uitvoer om te bepalen of de cliënt waarmee ze
een zakelijke relatie aangaan of hebben of waarvoor ze een occasionele
verrichting uitvoeren, een lasthebber van de cliënt of een uiteindelijke
begunstigde van de cliënt een politiek prominente persoon, een
familielid van een politiek prominente persoon of een persoon bekend
als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon is of is
geworden.

“§ 1er. Sans préjudice de l’article 8, les entités assujetties mettent en
œuvre des systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des
procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client
avec lequel elles entrent ou sont en relation d’affaires ou pour lequel
elles effectuent une opération occasionnelle, un mandataire du client ou
un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne
politiquement exposée, un membre de la famille d’une personne
politiquement exposée, ou une personne connue pour être étroitement
associée à une personne politiquement exposée.

Wanneer zij vaststellen dat een cliënt, een lasthebber of een
uiteindelijke begunstigde van een cliënt een politiek prominente
persoon, een familielid van een politiek prominente persoon of een
persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente
persoon is of is geworden, nemen de onderworpen entiteiten naast de
waakzaamheidsmaatregelen ten aanzien van de cliënten, als bedoeld in
hoofdstuk 1, de volgende maatregelen van verhoogde waakzaamheid :

Lorsqu’elles déterminent qu’un client, un mandataire ou un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement
exposée, un membre de la famille d’une personne politiquement
exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une
personne politiquement exposée, les entités assujetties prennent, outre
les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er,
des mesures de vigilance accrue qui consistent à :

1° toestemming verkrijgen van het hoger leidinggevend personeel
om zakelijke relaties met dergelijke personen aan te gaan of voort te
zetten of om een occasionele verrichting voor dergelijke personen uit te
voeren;

1° obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec de telles
personnes ou de réaliser une opération occasionnelle pour de telles
personnes;

2° passende maatregelen nemen om de oorsprong vast te stellen van
het vermogen en van de geldmiddelen die bij zakelijke relaties of
verrichtingen met dergelijke personen worden gebruikt;

2° prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou l’opération
avec de telles personnes;

3° een verscherpt toezicht uitoefenen op de zakelijke relatie.”;
2° in paragraaf 2 worden de woorden “uiterlijk op het tijdstip van
uitbetaling of op het tijdstip van de gehele of gedeeltelijke overdracht
van de verzekeringsovereenkomst” ingevoegd tussen de woorden “ten
aanzien van de cliënten, als bepaald in hoofdstuk 1,” en de woorden
“de volgende maatregelen :”;
3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende :

3° exercer une surveillance accrue de la relation d’affaires.”;
2° dans le paragraphe 2, les mots “au plus tard au moment du
versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou
totale, du contrat d’assurance,” sont insérés entre les mots “à l’égard de
la clientèle prévues au chapitre 1er,” et les mots “des mesures qui
consistent”;
3° l’article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

“§ 4. De lijst van exacte functies die overeenkomstig artikel 4, 28°, als
prominente publieke functie worden aangemerkt zijn de functies
bepaalt in Bijlage IV, alsook deze opgenomen in de lijst gepubliceerd
door de Europese Commissie in toepassing van artikel 20bis, lid 3, van
richtlijn 2015/849. De Koning actualiseert, binnen de grenzen van de in
artikel 4, 28°, opgenomen definities, deze bijlage telkens er wijzigingen
gebeuren in de aan te duiden functies. De minister van Financiën maakt
deze lijst over aan de Europese Commissie alsook elke actualisatie
ervan.

“§ 4. La liste des fonctions exactes désignées comme fonctions
publiques importantes conformément à l’article 4, 28°, sont celles
définies à l’Annexe IV, ainsi que celles figurant sur la liste publiée par
la Commission européenne sur la base de l’article 20bis, paragraphe 3,
de la directive 2015/849. Dans les limites des définitions reprises à
l’article 4, 28°, le Roi met à jour cette annexe chaque fois que des
modifications se produisent dans les fonctions à désigner. Le ministre
des Finances soumet cette liste à la Commission européenne ainsi que
toute mise à jour de celle-ci.

De minister van Buitenlandse Zaken verzoekt de internationale
organisaties die op het Belgisch grondgebied geaccrediteerd zijn een
lijst van prominente publieke functies, als bedoeld in het eerste lid, bij
die organisatie op te stellen en te actualiseren. Hij zorgt voor de
overzending aan de Europese Commissie van de lijsten opgesteld door
die internationale organisaties.

Le ministre des Affaires étrangères demande aux organisations
internationales accréditées sur le territoire belge d’établir et de mettre à
jour, au sein de l’organisation, une liste des fonctions publiques
importantes, telles que visées au premier alinéa. Il est chargé de
transmettre à la Commission européenne les listes établies par ces
organisations internationales.

Met de functies die op de in het eerste en tweede lid bedoelde lijsten
staan, zal worden omgegaan overeenkomstig de volgende voorwaarden :

Les fonctions des listes visées aux premier et deuxième alinéas seront
traitées selon les conditions suivantes :

1° persoonsgegevens worden alleen verwerkt met het oog op het
voorkomen van WG/FT en worden niet verder verwerkt op een manier
die niet verenigbaar is met deze doelstellingen;

1° les données à caractère personnel ne sont traitées qu’aux fins de la
prévention du BC/FT et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur
d’une manière incompatible avec lesdites finalités;

2° de verwerking van persoonsgegevens op deze lijsten voor andere
doeleinden dan deze voorzien door deze wet, met name commerciële
doeleinden, is verboden.”.

2° le traitement des données à caractère personnel recueillies sur ces
listes pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment
à des fins commerciales, est interdit.”.

Download date: 12/10/2020

b) de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende :

Art. 53. A l’article 40 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

Company: x

a) in het eerste lid worden de woorden “3° en 4°” vervangen door de
woorden “4° tot en met 7°, 9° tot en met 14° en 16° tot en met 22°” en
de woorden “die grensoverschrijdende correspondentrelaties met een
respondentinstelling uit een derde land aangaan” vervangen door de
woorden “die met een respondentinstelling uit een derde land grensoverschrijdende correspondentrelaties aangaan waarbij betalingen worden verricht”;
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1° indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van elektronische identificatiemiddelen zoals deze aangeboden of erkend
binnen de authenticatiedienst zoals bedoeld in de artikelen 9 en 10 van
de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, die de
identiteit van personen online bevestigen;

1° le cas échéant, à des données obtenues par l’utilisation de moyens
d’identification électroniques proposés ou agréés au sein du service
d’authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du
18 juillet 2017 relative à l’identification électronique, confirmant l’identité des personnes online;

2° indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van relevante vertrouwensdiensten zoals bedoeld in Verordening 910/2014.”.

2° le cas échéant, information obtenu via les services de confiance
pertinents prévus par le règlement 910/2014.”.

Art. 56. Artikel 45, § 1, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

Art. 56. L’article 45, § 1er, de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :

“§ 1. De onderworpen entiteiten voeren onder de verantwoordelijkheid van de overeenkomstig artikel 9, § 2, aangeduide persoon een
specifieke analyse uit van de met toepassing van artikel 35, § 1, 1°,
geïdentificeerde atypische verrichtingen, teneinde vast te stellen of van
deze verrichtingen vermoed kan worden dat ze verband houden met
het witwassen van geld of financiering van terrorisme. Zij onderzoeken
met name, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de achtergrond en het
doel van alle verrichtingen die voldoen aan ten minste een van de
volgende voorwaarden :

“§ 1er. Les entités assujetties soumettent à une analyse spécifique,
sous la responsabilité de la personne désignée conformément à
l’article 9, § 2, les opérations atypiques identifiées par application de
l’article 35, § 1er, 1°, afin de déterminer si ces opérations peuvent être
suspectées d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement
du terrorisme. Elles examinent notamment, dans la mesure de ce qui est
raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute opération
qui remplit au moins une des conditions suivantes :

1° zij zijn complex;

1° l’opération en cause est complexe;

2° zij zijn ongebruikelijk groot;

2° le montant de l’opération concernée est anormalement élevé;

3° zij vertonen een ongebruikelijk patroon;

3° l’opération est opérée selon un schéma inhabituel;

4° zij hebben geen duidelijk economisch of rechtmatig doel.

4° l’opération n’a pas d’objet économique ou licite apparent.

Hierbij nemen zij alle nodige maatregelen ter aanvulling van de in de
artikelen 19 tot en met 41 bedoelde maatregelen en verhogen zij in het
bijzonder de intensiteit en de aard van de waakzaamheid ten aanzien
van de zakelijke relatie, teneinde te bepalen of die verrichtingen
verdacht blijken.

A cette fin, elles mettent en œuvre toutes les mesures complémentaires à celles visées aux articles 19 à 41 qui sont nécessaires et renforcent
notamment le degré et la nature de la vigilance opérée à l’égard de la
relation d’affaires afin d’apprécier si ces opérations semblent suspectes.”.

Art. 57. In artikel 51, § 1, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden “aan de CFI gemeld voor de uitvoering ervan. In voorkomend
geval wordt de termijn vermeld waarbinnen de desbetreffende verrichting moet worden uitgevoerd.” vervangen door de woorden “onmiddellijk aan de CFI gemeld voor de uitvoering ervan. In voorkomend
geval vermeldt de meldende onderworpen entiteit de termijn waarbinnen de desbetreffende verrichting moet worden uitgevoerd en geeft zij
gevolg aan de instructies van de CFI in toepassing van de artikelen 80
en 81.”.

Art. 57. Dans l’article 51, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots “à
la CTIF préalablement à son exécution. Le cas échéant, elles mentionnent le délai dans lequel l’opération concernée doit être exécutée.” sont
remplacées par les mots “immédiatement à la CTIF préalablement à son
exécution. Le cas échéant, l’entité assujettie déclarante mentionne le
délai dans lequel l’opération doit être exécutée, et elle donne suite aux
instructions de la CTIF en application des articles 80 et 81.”.

Art. 58. In artikel 52, tweede lid, van dezelfde wet wordt het woord
“onmiddellijk” ingevoegd na het woord “51,”.

Art. 58. Dans l’article 52, alinéa 2, de la même loi, le mot “immédiatement” est inséré après le mot “51,”.

Art. 59. In artikel 55, § 1, eerste lid, van dezelfde wet wordt het
woord “52,” ingevoegd na het woord “48,”.

Art. 59. Dans l’article 55, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le mot “52,”
est inséré après le mot “48,”.

Art. 60. In artikel 57 van dezelfde wet worden de woorden “alsook
door een advocaat aan de Stafhouder in toepassing van artikel 52,”
ingevoegd tussen de woorden “of door de Stafhouder bedoeld in
artikel 52,” en de woorden “vormt geen inbreuk op”.

Art. 60. Dans l’article 57 de la même loi, les mots “ainsi que par un
avocat au Bâtonnier en application de l’article 52,” sont insérés entre les
mots “ou par le Bâtonnier visé à l’article 52,” et les mots “ne constitue
pas une violation”.

Art. 61. In artikel 59 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 61. A l’article 59 de la même loi les modifications suivantes sont
apportées :

1° de woorden “te beschermen tegen bedreigingen of daden van
agressie” worden vervangen door de woorden “wettelijk te beschermen
tegen bedreigingen, vergeldingsmaatregelen of daden van agressie”;

1° les mots “de protéger de toute menace ou acte hostile” sont
remplacés par les mots “d’assurer une protection légale contre toute
menace, mesure de représailles ou acte hostile”;

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

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

“De personen die aan bedreigingen, vergeldingsmaatregelen, daden
van agressie of nadelig of discriminerend optreden van de werkgever
zijn blootgesteld omdat zij intern of aan de CFI een vermoeden van
witwassen of terrorismefinanciering hebben gemeld, kunnen een klacht
indienen bij de bevoegde autoriteiten, zonder afbreuk te doen aan de
toepassing van artikel 90. Met het oog op een doeltreffende voorziening
in rechte, blijft de uitzondering op het mededelingsverbod voor
repressieve doeleinden krachtens artikel 56, § 1, onverkort van toepassing.”.

“Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles ou à des actes hostiles, ou à des mesures préjudiciables ou
discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne
ou à la CTIF, ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités
compétentes, sans porter préjudice à l’application de l’article 90. Afin
d’assurer un recours en justice effectif, l’exception à l’interdiction de
divulgation à des fins répressives en vertu de l’article 56, § 1er, reste
intégralement d’application.”.

Art. 62. In het opschrift van Boek II, Titel 4, Hoofdstuk 2, Afdeling 4,
van dezelfde wet worden de woorden “en bescherming” opgeheven.

Art. 62. Dans l’intitule du Livre II, Titre 4, Chapitre 2, Section 4, de la
même loi, les mots “et protection”, sont abrogés.

Download date: 12/10/2020

Art. 55. Dans l’article 44, § 2, de la même loi, l’alinéa 2 est complété
par les phrases suivantes “, y compris :

Company: x

Art. 55. In artikel 44, § 2, van dezelfde wet wordt het tweede lid
aangevuld met de volgende zinnen “, met inbegrip van :
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Art. 63. In artikel 60, eerste lid, van dezelfde wet worden de
volgende wijzigingen aangebracht :
a) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt :
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Art. 63. A l’article 60, alinéa 1er, de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :
a) le 1° est remplacé comme suit :

a) indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van elektronische identificatiemiddelen zoals deze aangeboden of erkend
binnen de authenticatiedienst zoals bedoeld in de artikelen 9 en 10 van
de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, die de
identiteit van personen online bevestigen;

a) le cas échéant, information obtenue par l’utilisation de moyens
d’identification électroniques proposés ou agréés au sein du service
d’authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du
18 juillet 2017 relative à l’identification électronique, confirmant l’identité des personnes online;

b) indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van relevante vertrouwensdiensten zoals bedoeld in Verordening 910/2014.

b) le cas échéant, information obtenue via les services de confiance
pertinents prévus par le règlement 910/2014.

De voornoemde bewijsstukken en informatie worden bewaard
gedurende tien jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie met hun
cliënt of vanaf de datum van een occasionele verrichting;”;

Les documents et informations précités sont conservés pendant dix
ans à dater de la fin de la relation d’affaires avec le client ou de
l’opération effectuée à titre occasionnel;”;

b) de bepaling onder 1°/1 wordt ingevoegd, luidende :

b) le 1°/1 est inséré, rédigé comme suit :

“1°/1 de documenten waarin de maatregelen zijn vastgelegd die zijn
genomen om te voldoen aan de verplichting tot verificatie in het in
artikel 23, § 1, derde lid bedoelde geval, met inbegrip van de informatie
over de eventuele moeilijkheden die zich tijdens het verificatieproces
hebben voorgedaan. Deze documenten en informatie worden bewaard
gedurende tien jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie met hun
cliënt of vanaf de datum van een occasionele verrichting;”.

“1°/1 les documents consignant les mesures prises pour se conformer à l’obligation de vérification dans le cas visé à l’article 23, § 1er,
alinéa 3, en ce compris les informations relatives à toutes difficultés
rencontrées durant le processus de vérification. Ces documents et
informations sont conservés pendant dix ans à dater de la fin de la
relation d’affaires avec le client ou de l’opération effectuée à titre
occasionnel;”.

Art. 64. In artikel 61, tweede lid, van dezelfde wet, worden de
woorden “interne controleprocedures” vervangen door de woorden
“interne procedures”.

Art. 64. Dans l’article 61, alinéa 2, de la même loi, les mots
“procédures de contrôle interne” sont remplacés par les mots “procédures internes”.

Art. 65. In artikel 63 van dezelfde wet worden de woorden “in
toepassing van van artikel 81” vervangen door de woorden “in
toepassing van artikel 81”.

Art. 65. Dans l’article 63 de la même loi, dans le texte néerlandais,
les mots “in toepassing van van artikel 81” sont remplacées par les mots
“in toepassing van artikel 81”.

Art. 66. Na artikel 63 van dezelfde wet wordt een nieuw Boek II/1
ingevoegd, luidende “Verwerking en bescherming van persoonsgegevens” waarin artikelen 64 en 65 zijn opgenomen.

Art. 66. Il est inséré, après l’article 63 de la même loi, un nouveau
Livre II/1 intitulé “Traitement et protection des données à caractère
personnel” qui reprend les articles 64 et 65.

Art. 67. In artikel 64 van dezelfde wet worden volgende wijzigingen
aangebracht :

Art. 67. A l’article 64 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :

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

“§ 1. De verwerking van persoonsgegevens krachtens deze wet door
de onderworpen entiteiten, alsook door hun toezichthoudende autoriteiten, is onderworpen aan de bepalingen van Verordening 2016/679.

“§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la
présente loi par les entités assujetties, ainsi que leurs autorités de
contrôle, est soumis aux dispositions du Règlement 2016/679.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor het vervullen
van een taak van algemeen belang in de zin van artikelen 6, 1. e) en 23,
e) en wat betreft de toezichtautoriteiten 23, h), van Verordening
2016/679, en is gegrond en noodzakelijk om de wettelijke verplichtingen na te leven die de onderworpen entiteiten en hun toezichtautoriteitenkrachtens deze wet in acht moeten nemen.

Le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution d’une
mission d’intérêt public au sens des articles 6, 1.e) et 23, e) et, en ce qui
concerne les autorités de contrôle, 23, h) du Règlement 2016/679 et est
fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales
auxquelles les entités assujetties ainsi que leurs autorités de contrôle
sont tenues en vertu de la présente loi.

Deze verwerking is bovendien een noodzakelijke maatregel voor de
voorkoming, de opsporing van het misdrijf witwassen van geld, de
onderliggende misdrijven die hiermee verband houden en de financiering van terrorisme in de zin van artikel 23, d) van Verordening 2016/679.”;

Ce traitement constitue par ailleurs une mesure nécessaire dans la
prévention et la détection de l’infraction de blanchiment de capitaux,
les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme
au sens de l’article 23, d) du Règlement 2016/679.”;

2° paragrafen 1/1 en 1/2 worden ingevoegd, luidende :

2° sont insérés les paragraphes 1er/1 et 1er/2 rédigés comme suit :

“§ 1/1. De verwerking van persoonsgegevens krachtens deze wet
door de CFI is onderworpen aan de bepalingen van Titel 2 van de Wet
van 30 juli 2018.

“§ 1er/1. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de
la présente loi par la CTIF est soumis aux dispositions du Titre 2 de la
loi du 30 juillet 2018.

De verwerking van deze gegevens is een noodzakelijke maatregel
voor de voorkoming en opsporing van het misdrijf witwassen van geld,
de onderliggende misdrijven die hiermee verband houden en de
financiering van terrorisme in de zin van artikel 27 van de Wet van
30 juli 2018 en is gegrond en noodzakelijk om de wettelijke verplichtingen na te leven die de CFI krachtens deze wet in acht moet nemen.

Le traitement de ces données est une mesure nécessaire dans la
prévention et la détection de l’infraction de blanchiment de capitaux,
les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme
au sens de l’article 27 de la Loi du 30 juillet 2018 et est fondé et rendu
nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles la CTIF
est tenue en vertu de la présente loi.

§ 1/2. In toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid, van de wet van
3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit
is de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en van de naleving van
de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens in
het kader van deze wet.”;

§ 1er/2. En application de l’article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du
3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des
données, l’Autorité de protection des données est responsable du
contrôle du traitement des données à caractère personnel et du respect
des principes fondamentaux de la protection des données à caractère
personnel dans le cadre de la présente loi.”;

3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “door onderworpen
entiteiten” opgeheven;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “, par des entités
assujetties,” sont abrogés;
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“1° les informations d’identification visées aux sections 2 et 3 du
titre 3, chapitre 1er, le cas échéant mises à jour conformément à
l’article 35, et une copie des documents probants ou du résultat de la
consultation d’une source d’information, visés à l’article 27, y compris :

Company: x

“1° de identificatiegegevens bedoeld in afdelingen 2 en 3 van titel 3,
hoofdstuk 1, in voorkomend geval bijgewerkt in overeenstemming met
artikel 35, en een afschrift van de bewijsstukken of van het resultaat van
de raadpleging van een informatiebron, bedoeld in artikel 27, met
inbegrip van :
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4° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt :

“§ 3. Les entités assujetties communiquent à leurs nouveaux clients,
avant d’établir une relation d’affaires ou d’exécuter une opération à titre
occasionnel, un avertissement général concernant leurs obligations
imposées en vertu de la présente loi et du Règlement 2016/679,
lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la
prévention du BC/FT.”.
Art. 68. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

“Art. 65. § 1. Elke onderworpen entiteit die wordt bedoeld in
artikel 5, § 1, of die wordt aangewezen door de Koning krachtens
artikel 5, § 2, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zij krachtens deze wet verzamelt voor de in de artikelen 1 en
64 bedoelde doeleinden.

“Art. 65. § 1er. Chaque entité assujettie, visée à l’article 5, § 1er, ou
désignée par le Roi par application de l’article 5, § 2, est le responsable
des traitements des données à caractère personnel qu’elle collecte en
vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1er et 64.

De in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens worden verzameld
door de onderworpen entiteit voor de vervulling van :

Les données à caractère personnel, visées à l’alinéa premier, sont
collectées par l’entité assujettie, lors de l’accomplissement de :

1° haar verplichtingen inzake identificatie en verificatie, als bedoeld
in de artikelen 21 tot en met 29;

1° ses obligations d’identification et de vérification, visées aux
articles 21 à 29;

2° haar verplichting tot identificatie van de kenmerken van de cliënt
en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele
verrichting, als bedoeld in artikel 34; alsook

2° son obligation d’identification des caractéristiques du client et de
l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle, visée à l’article 34; ainsi que

3° haar verplichting tot doorlopende waakzaamheid, als bedoeld in
artikel 35;

3° son l’obligation de vigilance continue, visée à l’article 35;

4° haar verplichtingen inzake verhoogde waakzaamheid, als bedoeld
in de artikelen 37 tot en met 41; en

4° ses obligations de vigilance accrue, visées aux articles 37 à 41; et

5° haar verplichting tot analyse van atypische verrichtingen, als
bedoeld in de artikelen 45 en 46.

5° son obligation d’analyse des opérations atypiques, visée aux
articles 45 et 46.

Op grond van het in artikel 55 vastgestelde mededelingsverbod en
naast de uitzonderingen als bedoeld in de artikelen 14, lid 5, onder c) en
d), 17, lid 3, onder b), 18, lid 2, en 20, lid 3, van Verordening 2016/679
wordt, teneinde de doelstellingen te waarborgen van artikel 23, lid 1,
onder d) en e), van de voornoemde verordening, de uitoefening van de
rechten als bedoeld in de artikelen 12 (transparante informatie,
communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van
de betrokkene), 13 (te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld), 15 (recht van inzage), 16
(recht op rectificatie), 19 (kennisgevingsplicht inzake rectificatie of
wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking), 21 (recht van
bezwaar), 22 (recht inzake profilering) en 34 (mededeling van een
inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene) van deze
verordening geheel beperkt voor verwerkingen van persoonsgegevens
zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van dezelfde verordening en zoals
vastgelegd in het eerste lid van deze paragraaf, die worden uitgevoerd
door de onderworpen entiteit als verwerkingsverantwoordelijke die
belast is met een taak van algemeen belang op grond van de artikelen 1
en 64, teneinde :

En application de l’interdiction de divulgation prévue à l’article 55, et
outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c), et
d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du
Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l’article 23,
paragraphe 1er, points d), et e) du règlement précité, l’exercice des droits
visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée),
13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel
sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d’accès), 16
(droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne
la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la
limitation du traitement), 21 (droit d’opposition), 22 (droit de profilage)
et 34 (communication à la personne concernée d’une violation de
données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement
s’agissant des traitements de données à caractère personnel visées à
l’article 4, paragraphe 1er, du même règlement et délimités à l’alinéa
premier du présent paragraphe, qui sont effectués par l’entité assujettie
en sa qualité de responsable du traitement exerçant une mission
d’intérêt public en vertu des articles 1er et 64, et ceci afin :

1° de onderworpen entiteit, haar toezichtautoriteit als bedoeld in
artikel 85 en de CFI in staat te stellen de verplichtingen na te komen
waaraan zij op grond van deze wet zijn onderworpen; of

1° de permettre à l’entité assujettie, à son autorité de contrôle visée à
l’article 85 et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles elles sont
soumises par l’application de la présente loi; ou

2° ervoor te zorgen dat het voorkomen, opsporen en onderzoeken
van witwassen en financiering van terrorisme niet in gevaar worden
gebracht, en het belemmeren van officiële of gerechtelijke informatieverzoeken, analyses, onderzoeken of procedures in het kader van deze
wet te voorkomen.

2° de ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les
enquêtes en la matière, et d’éviter de faire obstacle aux demandes de
renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou
judiciaire, menées aux fins de la présente loi.

Artikel 5 van de voornoemde Verordening 2016/679 is niet van
toepassing op de in het eerste lid bedoelde verwerkingen van
persoonsgegevens, voor zover de bepalingen van dit artikel overeenstemmen met de rechten en verplichtingen als bedoeld in de
artikelen 12 tot en met 22 van deze verordening.

L’article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s’applique pas aux
traitements de données à caractère personnel visés à l’alinéa 1er, dans la
mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et
obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.

Wanneer bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht wordt
ingediend krachtens artikel 77 van Verordening 2016/679 met betrekking tot een in het eerste lid bedoelde verwerking van persoonsgegevens, deelt zij de betrokkene uitsluitend mee dat de nodige verificaties
werden verricht.

Lorsque l’Autorité de protection des données est saisie d’une
réclamation par application de l’article 77 du Règlement 2016/679
relativement à un traitement de données à caractère personnel visé à
l’alinéa 1er, elle communique uniquement à la personne concernée qu’il
a été procédé aux vérifications nécessaires.

§ 2. Elke toezichtautoriteit als bedoeld in artikel 85 is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zij krachtens deze wet
verzamelt voor de in de artikelen 1 en 64 bedoelde doeleinden.

§ 2. Chaque autorité de contrôle, visée à l’article 85, est le responsable
du traitement des données à caractère personnel qu’elle collecte en
vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1er et 64.

De in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens worden verzameld
door de toezichtautoriteit voor de uitvoering van :

Les données à caractère personnel, visées à l’alinéa 1er, sont collectées
par l’autorité de contrôle lors de l’exercice :

1° haar toezichtsbevoegdheden, als omschreven in Boek IV, Titel 4;

1° de ses compétences de contrôle définies au Livre IV, Titre 4;

2° haar verplichtingen inzake nationale en internationale samenwerking, als omschreven in Boek IV, Titels 5; en

2° de ses obligations de coopération nationale et internationale
définies au Livre IV, Titre 5; et

3° haar bevoegdheden inzake administratieve sancties, als omschreven in Boek V, Titel 1.

3° de ses compétences de sanctions administratives définies au
Livre V, Titre 1er.
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Art. 68. Artikel 65 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
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“§ 3. De onderworpen entiteiten verstrekken aan hun nieuwe
cliënten, alvorens een zakelijke relatie aan te gaan of een occasionele
verrichting uit te voeren, een algemene kennisgeving over de krachtens
deze wet en Verordening 2016/679 geldende wettelijke verplichtingen
bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het voorkomen van WG/FT.”.

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
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1° deze toezichtautoriteit en de CFI in staat te stellen de verplichtingen na te komen waaraan zij op grond van deze wet zijn onderworpen;
of

1° de permettre à cette autorité de contrôle et à la CTIF de remplir les
obligations auxquelles elles sont soumises par l’application de la
présente loi; ou

2° ervoor te zorgen dat het voorkomen, opsporen en onderzoeken
van witwassen en financiering van terrorisme niet in gevaar worden
gebracht, en het belemmeren van officiële of gerechtelijke informatieverzoeken, analyses, onderzoeken of procedures in het kader van deze
wet te voorkomen.

2° de ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les
enquêtes en la matière, et d’éviter de faire obstacle aux demandes de
renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou
judiciaire, menées aux fins de la présente loi.

Artikel 5 van de voornoemde Verordening 2016/679 is niet van
toepassing op de in het eerste lid bedoelde verwerkingen van
persoonsgegevens, voor zover de bepalingen van dit artikel overeenstemmen met de rechten en verplichtingen als bedoeld in de
artikelen 12 tot en met 22 van deze verordening.

L’article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s’applique pas aux
traitements de données à caractère personnel visés à l’alinéa 1er, dans la
mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et
obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.

De toezichtautoriteit bewaart de persoonsgegevens niet langer dan
nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden opgeslagen.

L’autorité de contrôle conserve les données à caractère personnel
pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles sont enregistrées.

Deze paragraaf is van toepassing onverminderd andere wettelijke
bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door een
toezichtautoriteit krachtens deze wet.

Le présent paragraphe s’applique sans préjudice d’autres dispositions légales régissant le traitement de données à caractère personnel
par une autorité de contrôle en vertu de la présente loi.

Wanneer bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht wordt
ingediend krachtens artikel 77 van Verordening 2016/679 met betrekking tot een in het eerste lid bedoelde verwerking van persoonsgegevens, deelt zij de betrokkene uitsluitend mee dat de nodige verificaties
werden verricht.

Lorsque l’Autorité de protection des données est saisie d’une
réclamation par application de l’article 77 du Règlement 2016/679
relativement à un traitement de données à caractère personnel visé à
l’alinéa 1er, elle communique uniquement à la personne concernée qu’il
a été procédé aux vérifications nécessaires.

§ 3. De CFI is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die ze krachtens deze wet voor de doeleinden bedoeld in
artikelen 1, 64 en 76 verzamelt.

§ 3. La CTIF est le responsable du traitement des données à caractère
personnel qu’elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités
visées aux articles 1er, 64 et 76.

De persoonsgegevens die de CFI krachtens het eerste lid verzamelt
zitten vervat in :

Les données à caractère personnel collectées par la CTIF, en vertu de
l’alinéa 1er, sont contenues dans :

1° de meldingen, bijkomende informatie en inlichtingen ontvangen
van onderworpen entiteiten en van de Stafhouder, uit hoofde van
artikelen 47, 48, 52, 54, 66, § 2, derde lid;

1° les déclarations de soupçons, les informations et les renseignements complémentaires reçues des entités assujetties et du Bâtonnier,
en application des articles 47, 48, 52, 54, 66, § 2, alinéa 3;

2° de informatie, bijkomende inlichtingen, vonnissen en andere
informatie ontvangen van de toezichthoudende autoriteiten, politiediensten, administratieve diensten van de Staat, gerechtelijke autoriteiten, financiële inlichtingeneenheden, en andere diensten en overheden
bedoeld in artikelen 74, 79, 81 en 90/2, uit hoofde van artikelen 74, 79,
81, 82, 84, 90/2, 121, 123, 124, 127 en 135.

2° les informations, les renseignements complémentaires, les jugements et autres informations reçues des autorités de contrôle, des
services de police, des services administratifs de l’État, des autorités
judiciaires, des cellules de renseignement financiers, ainsi que des
autres services et administrations visés aux articles 74, 79, 81 et 90/2, en
application des articles 74, 79, 81, 82, 84, 90/2, 121, 123, 124, 127 et 135.

De CFI bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de
doeleinden waarvoor ze worden opgeslagen, en voor een termijn van
maximaal tien jaar na hun ontvangst.

La CTIF conserve les données à caractère personnel pendant une
durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles
sont enregistrées, et pour un délai maximal de dix ans à dater depuis
leur réception.

Onder voorbehoud van andere toepasselijke wetgevingen wist ze de
persoonsgegevens bij het verstrijken van deze bewaringstermijn.

Sous réserve de l’application d’autres législations, elle efface les
données à caractère personnel à l’issue de cette période de conservation.

Uit hoofde van het versterkte beroepsgeheim van de CFI, krachtens
artikel 83, § 1, van deze wet en om ervoor te zorgen dat de toepassing
van het mededelingsverbod krachtens artikel 55 van deze wet wordt
nageleefd en nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het
onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen te voorkomen zoals bepaald in artikelen 37, § 2, 38 § 2,
39, § 4, en 62, § 5, van de Wet van 30 juli 2018, zijn het recht op
informatie, rectificatie, wissing of de kennisgeving van de veiligheidsgebreken, zoals respectievelijk bepaald in artikelen 37, § 1, 38 § 1, 39,
§ 1, en 62, § 1, van de Wet van 30 juli 2018 voor de verwerking van
persoonsgegevens, zoals bedoeld in het tweede lid van deze paragraaf,
geheel beperkt.

En application du secret professionnel renforcé de la CTIF, en vertu
de l’article 83, § 1er, de la présente loi, et afin d’assurer le respect de
l’application de l’interdiction de divulgation en vertu de l’article 55 de
la présente loi et d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection
d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou
à l’exécution de sanctions pénales, tel que prévu aux articles 37, § 2, 38,
§ 2, 39, § 4, et 62, § 5, de la Loi du 30 juillet 2018, le droit à l’information,
à la rectification, à l’effacement, et à la limitation du traitement, et à la
notification de failles de sécurité, respectivement prévus aux articles 37,
§ 1er, 38 § 1er, 39, § 1er, et 62, § 1er, de la Loi du 30 juillet 2018 sont
limitées entièrement pour le traitement des données à caractère
personnel, telles que visées à l’alinéa deux, du présent paragraphe.
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En application de l’interdiction de divulgation prévue à l’article 55, et
de l’obligation de secret professionnel définie par l’article 89 et par
d’autres dispositions légales applicables à l’autorité de contrôle concernée, et outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points
c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3,
du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l’article 23,
paragraphe 1er, points d), e) et h), du règlement précité, l’exercice des
droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des
communications et modalités de l’exercice des droits de la personne
concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère
personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit
d’accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce
qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère
personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d’opposition), et 34
(communication à la personne concernée d’une violation de données à
caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s’agissant
des traitements de données à caractère personnel visées à l’article 4,
paragraphe 1er, du même règlement et délimités à l’alinéa 2 du présent
paragraphe, qui sont effectués par l’autorité de contrôle en sa qualité de
responsable du traitement exerçant une mission d’intérêt public en
vertu des articles 1er et 64, et ceci afin :

Company: x

Op grond van het in artikel 55 vastgestelde mededelingsverbod en
van het beroepsgeheim als omschreven in artikel 89 en in andere
wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de betrokken toezichtautoriteit, en naast de uitzonderingen als bedoeld in de artikelen 14,
lid 5, onder c) en d), 17, lid 3, onder b), 18, lid 2, en 20, lid 3, van
Verordening 2016/679 wordt, teneinde de doelstellingen te waarborgen
van artikel 23, lid 1, onder d), e) en h), van de voornoemde verordening,
de uitoefening van de rechten als bedoeld in de artikelen 12 (transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening
van de rechten van de betrokkene), 13 (te verstrekken informatie
wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld),
15 (recht van inzage), 16 (recht op rectificatie), 19 (kennisgevingsplicht
inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking), 21 (recht van bezwaar) en 34 (mededeling van een inbreuk in
verband met persoonsgegevens aan de betrokkene) van deze verordening geheel beperkt voor verwerkingen van persoonsgegevens zoals
bedoeld in artikel 4, lid 1, van dezelfde verordening en zoals vastgelegd
in het tweede lid van deze paragraaf, die worden uitgevoerd door de
toezichtautoriteit als verwerkingsverantwoordelijke die belast is met
een taak van algemeen belang op grond van de artikelen 1 en 64,
teneinde :
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En vertu de l’article 43 de la Loi du 30 juillet 2018 les droits des
personnes concernées, visés à l’alinéa 5, sont exercés par l’intermédiaire
de l’Autorité de protection des données. L’Autorité de protection des
données communique uniquement à la personne concernée qu’il a été
procédé aux vérifications nécessaires.”.

Art. 69. In artikel 67 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 69. A l’article 67 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende :

1° le paragraphe 1er est complété par le 5° rédigé comme suit :
“5° “versement postal” : un service postal financier par lequel est
donné ordre de créditer une somme d’argent sur un compte courant
postal ou un compte bancaire auprès d’une institution financière
bénéficiaire établie en Belgique.”.

2° in paragraaf 2 worden het tweede en derde lid vervangen als
volgt :

2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui
suit :

“Behalve in geval van openbare verkoop, uitgevoerd onder het
toezicht van een gerechtsdeurwaarder :

“Toutefois, sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d’un huissier de justice :

1° mag de betaling van koperkabels niet in contanten worden
verricht of ontvangen, wanneer de koper geen consument is;

1° le paiement de câbles de cuivre ne peut être effectué ou reçu en
espèces, lorsque l’acheteur n’est pas un consommateur;

2° mag de betaling van oude metalen of goederen die edele stoffen
bevatten, tenzij deze edele stoffen slechts in kleine hoeveelheid en enkel
omwille van hun noodzakelijke fysische eigenschappen aanwezig zijn :

2° le paiement de vieux métaux ou de biens contenant des matières
précieuses, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en
faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés
physiques nécessaires :

a) niet in contanten worden verricht of ontvangen, wanneer noch de
verkoper, noch de koper een consument is;

a) ne peut être effectué ou reçu en espèces lorsque ni le vendeur, ni
l’acheteur ne sont des consommateurs;

b) niet in contanten worden verricht of ontvangen voor een bedrag
van meer dan 500 euro wanneer de verkoper een consument is en de
koper geen consument. Indien in dat laatste geval de koper de betaling
geheel of gedeeltelijk in contanten aanvaardt te verrichten, moet hij de
consument identificeren, zijn identiteit verifiëren en zijn gegevens en
het bewijs van de verificatie bewaren, overeenkomstig de door de
Koning bepaalde modaliteiten.”;

b) ne peut être effectué ou reçu en espèces au-delà de 500 euros
lorsque le vendeur est un consommateur et l’acheteur n’est pas un
consommateur. Dans ce dernier cas, si l’acheteur accepte d’effectuer le
paiement en espèces pour tout ou partie du paiement, il doit identifier
le consommateur, vérifier son identité et conserver ses données ainsi
que la preuve de la vérification, selon les modalités prévues par le
Roi.”;

3° in dezelfde paragraaf, in het vroegere vierde lid, dat het derde lid
wordt, wordt in de bepaling onder 3° de woorden “evenals de andere
natuurlijke of rechtspersonen wanneer zij” vervangen door de woorden
“evenals hun cliënten wanneer zij”;

3° au même paragraphe, dans l’ancien alinéa 4, qui devient l’alinéa 3,
dans le 3°, les mots “qu’aux autres personnes physiques ou morales
lorsqu’elles” sont remplacés par les mots “qu’à leurs clients lorsqu’ils”;

4° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidende :
“Worden onweerlegbaar verondersteld te zijn verricht of ontvangen
in het kader van een geheel van verrichtingen waartussen een verband
bestaat, en zijn dus beperkt tot een totaal van 3 000 euro in contanten,
het geheel van de bedragen vermeld in een officiële of een officieuze
boekhouding, die geen betrekking hebben op één of meerdere welbepaalde schulden.”
5° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende :

4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
“Sont irréfragablement présumés effectués ou reçus dans le cadre
d’un ensemble d’opérations liées, et donc limités au total à 3 000 euros
en espèces, l’ensemble des montants mentionnés dans une comptabilité, officielle ou officieuse, qui ne se rapportent pas à une ou plusieurs
dettes déterminées.”.
5° l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

“§ 4. Onafhankelijk van het totale bedrag kunnen poststortingen op
rekeningen van derden of postrekeningen – courant enkel worden
verricht door consumenten en dit voor een maximumbedrag van
3 000 euro per storting of een geheel van stortingen waartussen een
verband lijkt te bestaan.”.

“§ 4. Indépendamment du montant total, des versements postaux sur
des comptes de tiers ou des comptes courants postaux ne peuvent être
effectués que par des consommateurs, et ceci pour un montant
maximum de 3 000 euros par versement ou pour l’ensemble de
versements qui semblent liés.”.

Art. 70. In artikel 70 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 70. A l’article 70 de la même loi les modifications suivantes sont
apportées :

1° in het eerste lid wordt de inleidende zin vervangen als volgt :

1° dans l’alinéa 1er, la phrase préliminaire est remplacée par ce qui
suit :

“In het rapport zoals bedoeld in artikel 68, tweede lid, en desgevallend op basis van de nationale risicobeoordeling dat het bevat, zullen
de coördinatieorganen :”;

“Dans le rapport visé à l’article 68, alinéa 2, et, le cas échéant, sur la
base de l’évaluation nationale des risques qu’il contient, les organes de
coordination :”;

2° in hetzelfde lid wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt :
“5° de institutionele structuur en de algemene procedures beschrijven die binnen het nationaal dispositief WG/FT gelden, onder meer die
van de CFI en de belastingautoriteiten en gerechtelijke autoriteiten,
alsook de hiervoor bestemde personele en financiële middelen, voor
zover deze informatie beschikbaar is;”;
3° hetzelfde lid wordt aangevuld met de bepaling onder 6°,
luidende :
“6° de nationale inspanningen en middelen (personeel en begroting)
die aan de bestrijding van WG/FT zijn gewijd beschrijven.”;
4° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :
“De coördinatieorganen stellen de resultaten van hun risicobeoordelingen, inclusief de geactualiseerde versies daarvan, beschikbaar aan de
Europese Commissie, de ETA’s en de andere lidstaten. De coördinatieorganen kunnen zo nodig relevante aanvullende informatie verstrekken aan een andere lidstaat die zijn risicobeoordeling uitvoert, alsook
rekening houden met dergelijke informatie die wordt ontvangen van

2° dans le même alinéa, le 5° est remplacé par ce qui suit :
“5° décrivent la structure institutionnelle et les procédures générales
du dispositif national de lutte contre le BC/FT, notamment celles de la
CTIF et des autorités fiscales et judiciaires, ainsi que les ressources
humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles;”;
3° le même alinéa 1er est complété par le 6° rédigé comme suit :
“6° décrivent les ressources et efforts nationaux (main-d’œuvre et
budget) mobilisés pour lutter contre le BC/FT.”;
4° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
“Les organes de coordination mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la
disposition de la Commission européenne, des AES ainsi que des autres
États membres. Les organes de coordination peuvent, le cas échéant,
fournir des informations supplémentaires pertinentes à un autre État
membre réalisant son évaluation de risques, ainsi que prendre en
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“5° “poststorting” : een financiële postdienst waarbij opdracht wordt
gegeven om een geldsom te crediteren op een postrekening-courant of
op een bankrekening bij een begunstigde financiële instelling gevestigd
in België.”;

Company: x

Krachtens artikel 43 van de Wet van 30 juli 2018 worden de rechten
van de betrokken personen, bedoeld in het voorgaande lid, uitgeoefend
door de Gegevensbeschermingsautoriteit. De Gegevensbeschermingsautoriteit deelt uitsluitend mee aan de betrokkene dat de nodige
verificaties werden verricht.”.
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Art. 71. In artikel 71, tweede lid, van dezelfde wet worden de
woorden “evenals de methodologie op basis waarvan deze statistieken
moeten worden bijgehouden” opgeheven.

Art. 71. Dans l’article 71, alinéa 2, de la même loi, les mots “, ainsi
que la méthodologie selon laquelle ces statistiques doivent être tenues”
sont abrogés.

Art. 72. In artikel 72, § 2, van dezelfde wet, wordt het woord
“jaarlijks” geschrapt en opnieuw ingevoegd tussen de woorden “en
doet dit” en de woorden “toekomen aan”.

Art. 72. Dans l’article 72, § 2, de la même loi, le mot “annuellement”
est supprimé et réinséré entre les mots “et transmet” et les mots “à la
Commission”.

Art. 73. In artikel 74 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 73. A l’article 74 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° in paragraaf 1, eerste lid :
a) worden de woorden “fiducieën of” ingevoegd tussen de woorden
“bedoeld in artikel 4, 27°, b), van” en de woorden “trusts, over de
uiteindelijke begunstigden”;
b) wordt het woord “entiteiten” vervangen door het woord “constructies”;
2° in dezelfde paragraaf, tweede lid :
a) wordt het woord “welke” vervangen door de woorden “de lijst
van”;
b) wordt het woord “entiteiten” vervangen door het woord “constructies”;
c) wordt het woord “zijn” geschrapt”;
3° dezelfde paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er :
a) les mots “fiducies ou” sont insérés entre les mots “visés à l’article 4,
27°, b), des” et les mots “trusts, sur les bénéficiaires effectifs”;
b) le mot “entités” est remplacé par le mot “constructions”;
2° dans le même paragraphe, alinéa 2 :
a) les mots “quelles sont les” sont remplacés par les mots “la liste
des”;
b) le mot “entités” est remplacé par le mot “constructions”;
c) dans le texte néerlandais, le mot “zijn” est abrogé;
3° le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme
suit :

“De minister van Financiën maakt de in het tweede lid bedoelde lijst
over aan de Europese Commissie met daarbij de vermelding van de
categorieën, de beschrijving van de kenmerken, de naam en indien van
toepassing de rechtsgrondslag.”;

“Le ministre des Finances soumet à la Commission européenne la
liste visée à l’alinéa 2 en y indiquant les catégories, la description des
caractéristiques, le nom et, le cas échéant, la base juridique.”;

4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden “58/11, derde en
vierde lid, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen
en stichtingen, en in artikel 14/1, tweede en derde lid, van het Wetboek
van Vennootschappen” vervangen door de woorden “1 :35 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “58/11, alinéas 3 et 4, de
la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les
fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, et à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des
sociétés” sont remplacés par les mots “1 :35 du Code des sociétés et des
associations”.

Art. 74. In artikel 75 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
30 juli 2018, worden de woorden “de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer, opgericht bij artikel 23 van wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,” vervangen door
de woorden “de Gegevensbeschermingsautoriteit,”.

Art. 74. Dans l’article 75 de la même loi, modifié par la loi du
30 juillet 2018, les mots “la Commission de la protection de la vie
privée, créée par l’article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à
caractère personnel,” sont remplacés par les mots “l’Autorité de
protection des données,”.

Art. 75. In artikel 76, § 3, eerste lid, 2°, van dezelfde wet worden de
woorden “witwassen van geld en financiering van terrorisme” vervangen door de woorden “WG/FTP”.

Art. 75. Dans l’article 76, § 3, alinéa 1er, 2°, dans le texte néerlandais,
de la même loi, les mots “witwassen van geld en financiering van
terrorisme” sont remplacés par les mots “WG/FTP”.

Art. 76. In artikel 78 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 76. A l’article 78 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° de tweede zin wordt aangevuld met de woorden : “, actuele
informatie over praktijken van witwassen en financiering van terrorisme, en over aanwijzingen om verdachte verrichtingen te kunnen
onderkennen, alsook algemene feedback gericht aan de onderworpen
entiteiten om hen nadere bijzonderheden te verschaffen over de
doeltreffendheid en het vervolg van hun meldingen”;

1° la deuxième phrase est complétée par les mots “, des informations
à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et
ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent
d’identifier les opérations suspectes, ainsi qu’un retour d’information
générale adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions
sur l’efficacité et le suivi de leurs déclarations”;

2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : “Een specifieke
feedback over de doeltreffendheid en het vervolg van meldingen wordt
verzekerd door de CFI, in de mate van het mogelijke, ten aanzien van
de onderworpen entiteiten, desgevallend tijdens gezamenlijke vergaderingen.”.

2° l’article est complété avec un alinéa rédigé comme suit : “Un retour
d’information spécifique sur l’efficacité et le suivi des déclarations est
assuré par la CTIF, dans la mesure du possible, à l’attention des entités
assujetties, le cas échéant lors de réunions conjointes.”.

Art. 77. In artikel 79 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 77. Dans l’article 79, les modifications suivantes sont apportées :

1° in paragraaf 2, eerste lid, 6°, worden de woorden “Verordening
(EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van
26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de
gemeenschap binnenkomen of verlaten” vervangen door de woorden
“de Europese verordening betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten”;

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, les mots “Règlement (CE)
n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de la
Communauté” sont remplacés par les mots “du Règlement européen
relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant
de l’Union”;

2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende :
“§ 6. Onverminderd andere wettelijke bepalingen heeft de CFI, voor
de uitoefening van haar bevoegdheden bepaald door of krachtens deze
wet, toegang tot de informatie die zich bevindt in de documenten,
stukken, plannen, databanken en gegevens waarover de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale

2° l’article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
“§ 6. Sans préjudice d’autres dispositions légales, la CTIF, pour
l’exercice de ses compétences déterminées par ou en vertu de la
présente loi, a accès aux informations contenues dans les documents,
pièces, plans, bases de données et les données détenues par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public
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compte de telles informations reçues de la part d’un autre État membre.
Un résumé de l’évaluation est mis à la disposition du public. Ce résumé
ne contient pas d’informations classifiées en vertu du chapitre 2 de la loi
du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations,
attestations et avis de sécurité.”.
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een andere lidstaat. Een samenvatting van de analyse wordt openbaar
gemaakt. Die samenvatting bevat geen geclassificeerde informatie
krachtens hoofdstuk 2 van de wet van 11 december 1998 betreffende de
classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.”.

eke.cauwenberghs@kluwer.be

M&D Seminars

44
BELGISCH STAATSBLAD — 05.08.2020 — MONITEUR BELGE

De informatie verkregen op grond van het eerste lid maakt het voor
de CFI mogelijk om alle natuurlijke of rechtspersonen die eigenaar zijn
van een onroerend goed tijdig te identificeren. De gegevens in deze
informatie zijn de gegevens bedoeld in artikel 11, eerste lid, 1° en 3°,
van het voornoemd koninklijk besluit van 30 juli 2018.”.

Les informations en vertu du premier alinéa permettent à la CTIF
d’identifier toutes les personnes physiques ou morales propriétaires
d’un bien immobilier en temps utile. Les données de ces informations
sont les données visées à l’article 11, alinéa 1er, 1° et 3°, de l’arrêté royal
précité du 30 juillet 2018.”.

Art. 78. In artikel 81, § 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 78. A l’article 81, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid, 3°, worden de woorden “artikel 44/11/9, § 1, 2°,”
vervangen door de woorden “artikel 44/11/9, § 1, 1°,”;

1° dans l’alinéa 1er, 3°, les mots “l’article 44/11/9, § 1er, 2°,” sont
remplacés par les mots “l’article 44/11/9, § 1er, 1°,”;

2° het tweede lid wordt vervangen als volgt :

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

“Met dezelfde doeleinden als die bedoeld in het eerste lid is de
informatie bewaard in het centraal aanspreekpunt van rekeningen en
financiële contracten gehouden door de Nationale Bank van België en
georganiseerd krachtens de wet van 8 juli 2018 rechtstreeks, onmiddellijk en ongefilterd toegankelijk voor de CFI, een van haar leden, of een
van haar personeelsleden die daartoe wordt aangewezen door de
magistraat die de CFI leidt of zijn plaatsvervanger. Overeenkomstig
artikel 123 mag de CFI deze informatie tijdig aan enige andere FIE
bezorgen.”.

“Aux mêmes fins que celles visées à l’alinéa 1er, les informations
conservées dans le point de contact central des comptes et contrats
financiers tenu par la Banque nationale de Belgique et organisé en vertu
de la loi du 8 juillet 2018, sont directement accessibles à la CTIF, l’un de
ses membres, ou l’un des membres de son personnel désigné à cette fin
par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, de manière immédiate
et non filtrée. Conformément à l’article 123, la CTIF peut fournir ces
informations en temps utile à tout autre CRF.”.

Art. 79. In artikel 83 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
30 juli 2018 en 5 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 79. A l’article 83 de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° in paragraaf 1 worden de woorden “paragraaf 2” vervangen door
de woorden “paragrafen 2 en 3”;

1° dans le paragraphe 1er, les mots “au paragraphe 2” sont remplacés
par les mots “aux paragraphes 2 et 3”;

2° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden “deze Administratie, een afschrift” vervangen door de woorden “deze Administratie een
afschrift”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, dans le texte néerlandais, les mots
“deze Administratie, een afschrift” sont remplacées par les mots “deze
Administratie een afschrift”;

3° in dezelfde paragraaf, vijfde lid, worden de woorden “Financiën,
de op dit gebied” vervangen door de woorden “Financiën de op dit
gebied”;

3° dans le même paragraphe, alinéa 5, dans le texte néerlandais, les
mots “Financiën, de op dit gebied” sont remplacées par les mots
“Financiën de op dit gebied”;

4° in dezelfde paragraaf, zevende lid, worden de woorden “Economie, de op dit gebied” vervangen door de woorden “Economie de op
dit gebied”;

4° dans le même paragraphe, alinéa 7; dans le texte néerlandais, les
mots “Economie, de op dit gebied” sont remplacées par les mots
“Economie de op dit gebied”;

5° in dezelfde paragraaf wordt tussen het negende en tiende lid, een
lid ingevoegd, luidende :

5° dans le même paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est inséré
entre les alinéas 9 et 10 :

“Wanneer deze mededeling inlichtingen bevat over witwassen van
geld afkomstig van misdrijven waarvoor de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten toezichts- en onderzoeksbevoegdheden heeft,
bezorgt de CFI haar de ter zake relevante inlichtingen die voortvloeien
uit de doormelding van het dossier aan de procureur des Konings of de
federale procureur, krachtens artikel 82, § 2.”.

“Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au
blanchiment de capitaux provenant d’infractions à l’égard desquelles
l’Autorité des services et marchés financiers dispose de compétences
d’enquête et de contrôle, la CTIF transmet à cette dernière les
informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du
dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de
l’article 82, § 2.”.

6° in de Franse tekst van dezelfde paragraaf, het vroegere tiende lid,
dat het elfde lid wordt, wordt het woord “a” ingevoegd tussen de
woorden “Lorsque la CTIF” en de woorden “transmis des informations
aux banques”;

6° dans le même paragraphe, alinéa 10 ancien, devenant l’alinéa 11, le
mot “a” est inséré entre les mots “Lorsque la CTIF” et les mots
“transmis des informations aux banques”;

7° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende :

7° l’article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

“§ 3. In afwijking van paragraaf 1, en binnen de grenzen van het recht
van de Europese Unie, mag de CFI toegang geven tot vertrouwelijke
informatie aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, voor zover deze
autoriteit deze informatie nodig heeft voor de uitoefening van haar
taken.”.

“§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, et dans les limites du droit de
l’Union européenne, la CTIF peut donner accès à des informations
confidentielles à l’Autorité de protection des données, dans la mesure
où ces informations sont nécessaires à l’exercice des tâches de ladite
autorité.”.

Art. 80. Artikel 84 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid,
luidende :

Art. 80. L’article 84 de la même loi est complété par un alinéa rédigé
comme suit :

“Met toepassing van het tweede lid, wanneer er objectieve redenen
zijn om aan te nemen dat de verstrekking van dergelijke informatie een
negatief effect zou hebben op lopende onderzoeken of analyses, of, in
uitzonderlijke omstandigheden, indien openbaarmaking van de informatie duidelijk niet in verhouding zou staan tot de legitieme belangen
van een natuurlijke of rechtspersoon of niet relevant zou zijn voor de
doeleinden waarvoor de informatie is gevraagd, is de CFI niet verplicht
het verzoek in te willigen.”.

“En application de l’alinéa 2, lorsqu’il existe des raisons objectives de
considérer que la communication de ces informations aura un impact
négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des
circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une
personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport
aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CTIF n’est pas tenue
de donner suite à la demande d’informations.”.
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fédéral Finances dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en
exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus de 1992. Cet
accès est effectué conformément au titre 3 de l’arrêté royal du 30 juillet
2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation
cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits
cadastraux et l’article 64, §§ 1er à 2, de la présente loi.
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Overheidsdienst Financiën beschikt in het kader van de haar, in
uitvoering van titel IX van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, opgedragen taken. Deze toegang gebeurt overeenkomstig titel 3
van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en
bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de
modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels en artikel 64,
§§ 1 tot en met 2, van deze wet.
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Art. 81. In artikel 85 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
30 juli 2018 en 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1 :

57479

Art. 81. A l’article 85 de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er :

b) in de bepaling onder 3° worden de woorden “bedoeld in artikel 5,
§ 1, 4° tot en met 10°, ook voor wat betreft de activiteiten die deze
entiteiten uitoefenen als kredietgevers in de zin van artikel I.9, 34°, van
het Wetboek van economisch recht” vervangen door de woorden
“bedoeld in artikel 5, § 1, 4° tot en met 10°, voor de gereglementeerde
activiteiten die in die hoedanigheid worden uitgeoefend, alsook voor
de activiteiten die, in voorkomend geval, door diezelfde entiteiten
worden uitgeoefend als kredietgevers in de zin van artikel I.9, 34°, van
het Wetboek van economisch recht”;

b) au 3°, les mots “visées à l’article 5, § 1er, 4° à 10°, en ce compris en
ce qui concerne les activités exercées en qualité de prêteurs au sens de
l’article I.9, 34° du Code de droit économique, par ces entités” sont
remplacés par les mots “visées à l’article 5, § 1er, 4° à 10°, pour les
activités réglementées exercées en cette qualité, ainsi que pour les
activités exercées, le cas échéant, par ces mêmes entités, en qualité de
prêteurs au sens de l’article I.9, 34°, du Code de droit économique”;

c) in de bepaling onder 4° worden de woorden “, voor de
gereglementeerde activiteiten die in die hoedanigheid worden uitgeoefend” ingevoegd tussen de woorden “artikel 5, § 1, 11° tot en met 20°”
en de woorden “, met uitsluiting van de kredietgevers”;

c) au 4°, les mots “, pour les activités réglementées exercées en cette
qualité” sont insérés entre les mots “article 5, § 1er, 11° à 20°” et les mots
“, à l’exclusion des prêteurs”;

d) in de bepaling onder 5° worden de woorden “tot en met 31°”
vervangen door de woorden “tot en met 31°/5”;

d) au 5°, les mots “à 31°” sont remplacés par les mots “à 31°/5”;

e) de bepalingen onder 6° en 7° worden vervangen als volgt :

e) les 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit :

“6° het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren, ten aanzien van
de onderworpen entiteiten als bedoeld in artikel 5, § 1, 23°, bij
uitoefening van hun revisorale opdrachten en van de andere activiteiten die zij mogen verrichten door inschrijving of registratie in het
openbaar register van de bedrijfsrevisoren of op grond van hun
hoedanigheid van stagiair-bedrijfsrevisor;

“6° le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises à l’égard des
entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23°, pour leurs missions
révisorales et les autres activités dont l’exercice leur est autorisé par
l’inscription ou l’enregistrement au registre public des réviseurs
d’entreprises ou par leur qualité de stagiaire réviseur d’entreprises;

7° het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, ten
aanzien van de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 24° tot
en met 25°/1;”;

7° l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables à
l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 24° à 25°/1;”;

f) de bepaling onder 8° wordt opgeheven;

f) le 8° est abrogé;

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

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

“§ 4. De minister van Financiën en de minister van Economie
verstrekken aan de Europese Commissie de lijst van de toezichtautoriteiten bedoeld in paragrafen 1 tot en met 3, hun contactgegevens alsook
elke wijziging aan deze gegevens.”.

§ 4. Le ministre des Finances et le ministre de l’Économie communiquent à la Commission européenne la liste des autorités de contrôle
visées aux paragraphes 1er à 3, leurs coordonnées, ainsi que toute
modification de ces données.”.

Art. 82. Artikel 86, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met een
lid, luidende :

Art. 82. L’article 86, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa
rédigé comme suit :

“Op technisch vlak kan met name betrekking hebben op de
verduidelijking van bepaalde begrippen die al dan niet in de wet zijn
gedefinieerd, zoals de begrippen “cliënt” of “zakelijke relatie”, in
functie van de betrokken sector.”.

“Les points d’ordre technique peuvent notamment inclure la clarification de certaines notions définies ou non dans la loi, telles que les
notions de client ou de relation d’affaires, en fonction du secteur visé.”.

Art. 83. In artikel 87, paragraaf 2, van dezelfde wet worden de
woorden “in de bijlagen II en III” vervangen door de woorden “in
bijlage III en, in voorkomend geval, in bijlage II”.

Art. 83. A l’article 87, paragraphe 2, de la même loi, les mots “aux
annexes II et III” sont remplacés par les mots “à l’annexe III et, le cas
échéant, à l’annexe II.”.

Art. 84. In artikel 90, tweede lid, van dezelfde wet, worden de
woorden “en de opvolging ervan.” vervangen door de woorden “via
een of meer beveiligde communicatiekanalen die ervoor zorgen dat de
identiteit van de personen die informatie verstrekken, uitsluitend
bekend is bij de bevoegde autoriteiten en, in voorkomend geval,
zelfregulerende organen, alsook specifieke procedures voor de opvolging van deze meldingen.”.

Art. 84. Dans l’article 90, alinéa 2, de la même loi, les mots “et leur
suivi.” sont remplacés par les mots “via un ou plusieurs canaux de
communication sécurisés qui garantissent que l’identité des personnes
communiquant des informations n’est connue que des autorités
compétentes ainsi que, le cas échéant, des organismes d’autorégulation,
ainsi que des procédures spécifiques pour le suivi de ces signalements.”.

Art. 85. In dezelfde wet wordt een artikel 90/1 ingevoegd, luidende :

Art. 85. Dans la même loi il est inséré un article 90/1 rédigé comme
suit :

“Art. 90/1. Onverminderd artikel 137, tweede lid, wanneer de in
artikel 85 opgesomde toezichtautoriteiten inbreuken vaststellen waarop
strafrechtelijke sancties bedoeld in artikelen 136 en 137 van deze wet
staan, stellen zij de procureur des Konings daarvan tijdig in kennis.

“Art. 90/1. Sans préjudice de l’article 137, alinéa 2, lorsque les
autorités de contrôle compétentes visées à l’article 85 identifient des
infractions qui sont passibles de sanctions pénales visées aux articles 136 et 137 de la présente loi, elles en informent le procureur du Roi
en temps utile.

Art. 86. In dezelfde wet wordt een artikel 90/2 ingevoegd, luidende :

Art. 86. Dans la même loi il est inséré un article 90/2 rédigé comme
suit :

“Art. 90/2. Onverminderd andere wettelijke bepalingen hebben de
toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, §§ 1 en 2, voor de uitoefening
van hun bevoegdheden bepaald door of krachtens deze wet, toegang
tot de informatie die zich bevindt in de documenten, stukken, plannen,
databanken en gegevens waarover de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën
beschikt in het kader van de haar, in uitvoering van titel IX van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, opgedragen taken. Deze
toegang gebeurt overeenkomstig titel 3 van het koninklijk besluit van

“Art. 90/2. Sans préjudice d’autres dispositions légales, les autorités
de contrôle visées à l’article 85, §§ 1er et 2, pour l’exercice de leurs
compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, ont accès
aux informations contenues dans les documents, pièces, plans, bases de
données et les données détenues par l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances dans le
cadre des tâches qui lui sont confiées en exécution du titre IX du Code
des impôts sur les revenus de 1992. Cet accès est effectué conformément
au titre 3 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la
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a) dans la phrase préliminaire les mots “le cas échéant,” sont insérés
entre les mots “de la directive 2015/849” et “du Règlement européen
relatif aux transferts de fonds”;
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a) in de inleidende zin worden de woorden “in voorkomend geval”
ingevoegd tussen de woorden “van richtlijn 2015/849,” en de woorden
“de Europese Verordening betreffende geldovermakingen”;
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De informatie verkregen op grond van het eerste lid maakt het voor
de voornoemde toezichtautoriteiten mogelijk om alle natuurlijke of
rechtspersonen die eigenaar zijn van een onroerend goed tijdig te
identificeren. De gegevens in deze informatie zijn de gegevens bedoeld
in artikel 11, eerste lid, 1° en 3°, van het voornoemd koninklijk besluit
van 30 juli 2018.”.

Les informations en vertu du premier alinéa permettent aux autorités
de contrôle précitées d’identifier toutes les personnes physiques ou
morales propriétaires d’un bien immobilier en temps utile. Les données
de ces informations sont les données visées à l’article 11, alinéa 1er, 1°
et 3°, de l’arrêté royal précité du 30 juillet 2018.”.

Art. 87. In dezelfde wet wordt een artikel 91/1 ingevoegd, luidende :

Art. 87. Dans la même loi il est inséré un article 91/1 rédigé comme
suit :

“Art. 91/1. Inspectieverslagen en meer in het algemeen alle documenten die uitgaan van de Bank, waarvan zij aangeeft dat ze
vertrouwelijk zijn, mogen niet openbaar worden gemaakt door de
onderworpen entiteiten zonder uitdrukkelijke toestemming van de
Bank.

“Art. 91/1. Les rapports d’inspection et plus généralement tous les
documents émanant de la Banque dont elle indique qu’ils sont
confidentiels ne peuvent être divulgués par les entités assujetties sans le
consentement exprès de la Banque.

De niet-naleving van deze verplichting wordt bestraft met de straffen
waarin voorzien is in artikel 458 van het Strafwetboek.

Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par
l’article 458 du Code pénal.

Art. 88. In dezelfde wet wordt een artikel 91/2 ingevoegd, luidende :

Art. 88. Dans la même loi il est inséré un article 91/2 rédigé comme
suit :

Art. 91/2. De Bank kan de commissaris of de erkend revisor bij de
onderworpen entiteit belasten met het opstellen van bijzondere verslagen die betrekking hebben op de naleving door deze laatste van de
bepalingen van deze wet of van de besluiten en reglementen genomen
ter uitvoering ervan, van de uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2015/849, van de Europese verordening betreffende geldovermakingen of van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende
bepalingen betreffende financiële embargo’s en, met name, op de
tenuitvoerlegging van de in artikel 93, § 1 bedoelde aanmaningen. De
kosten voor de opstelling van deze verslagen worden gedragen door de
betrokken onderworpen entiteit.

Art. 91/2. La Banque peut charger le commissaire ou le réviseur
agréé auprès de l’entité assujettie concernée d’établir des rapports
spéciaux portant sur le respect par cette dernière des dispositions de la
présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des
mesures d’exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen
relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les
dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers et, notamment, sur la mise en œuvre des injonctions visées à l’article 93, § 1er. Les
frais d’établissement de ces rapports sont supportés par l’entité
assujettie en question.

Bij onderworpen entiteiten die niet beschikken over een commissaris
of revisor die de hoedanigheid van erkend revisor heeft in de zin van
het Reglement van de Nationale Bank van België van 21 december 2012 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen, kan de Bank een dergelijke revisor aanstellen om de in het
eerste lid bedoelde bijzondere verslagen op te stellen.

Dans le cas des entités assujetties qui n’ont pas de commissaire ou de
réviseur ayant la qualité de réviseur agréé au sens du Règlement de la
Banque nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l’agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, la Banque peut désigner
un tel réviseur afin d’établir les rapports spéciaux visés à l’alinéa 1er.

De in het eerste en tweede lid bedoelde erkende revisoren handelen
op hun eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid en volgens de regels
van het vak en de richtlijnen van de Bank.

Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 agissent sous leur
responsabilité personnelle et exclusive et conformément aux règles de
la profession et aux instructions de la Banque.

De in dit artikel bedoelde verslagen mogen slechts aan derden
worden meegedeeld mits de Bank hier voorafgaandelijk mee heeft
ingestemd en op de door haar vastgestelde voorwaarden. Mededelingen die in strijd met dit lid worden verricht, zijn strafbaar met de
straffen waarin artikel 458 van het Strafwetboek voorziet.

Les rapports visés au présent article ne peuvent être communiqués à
des tiers que moyennent l’accord préalable de la Banque et ce, aux
conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en
violation du présent alinéa est passible des peines prévues par
l’article 458 du Code pénal.

De in het eerste en tweede lid bedoelde erkende revisoren kunnen de
verificaties verrichten die nodig zijn om bijzondere verslagen op te
kunnen stellen voor de bijkantoren in het buitenland van de betrokken
onderworpen entiteit.”.

Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 peuvent effectuer les
vérifications qui s’imposent afin d’établir les rapports spéciaux dont ils
sont chargés auprès des succursales à l’étranger de l’entité assujettie
concernée.”.

Art. 89. In artikel 93, § 1, van dezelfde wet worden de bepalingen
onder 1°/1 en 1°/2 ingevoegd, luidende :

Art. 89. Dans l’article 93, § 1er, de la même loi, les 1°/1 et 1°/2 sont
insérés, rédigés comme suit :

“1°/1 te voldoen aan een vereiste die wordt opgelegd door de Bank
met toepassing van de bepalingen van deze wet, van de besluiten en
reglementen genomen ter uitvoering ervan, van de uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2015/849, van de Europese verordening betreffende
geldovermakingen en van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de
bindende bepalingen betreffende financiële embargo’s;

“1°/1 se conformer à une exigence imposée par la Banque en
application des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements
pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et
des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes
relatives aux embargos financiers;

1°/2 te voldoen aan de vereisten die door de Bank als voorwaarden
worden gesteld voor een beslissing die wordt genomen met toepassing
van de bepalingen van deze wet, van de besluiten en reglementen
genomen ter uitvoering ervan, van de uitvoeringsmaatregelen van
richtlijn 2015/849, van de Europese verordening betreffende geldovermakingen en van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende
bepalingen betreffende financiële embargo’s;”.

1°/2 se conformer aux exigences fixées par la Banque comme
conditions à une décision prise en application des dispositions de la
présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des
mesures d’exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen
relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les
dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;”.

Art. 90. In artikel 94, tweede lid, van dezelfde wet worden de
woorden “of indien de ernst van de feiten dit rechtvaardigt,” ingevoegd
tussen de woorden “In spoedeisende gevallen” en de woorden “kan de
Bank de in het eerste lid bedoelde maatregelen nemen”.

Art. 90. Dans l’article 94, alinéa 2, de la même loi, les mots “ou
lorsque la gravité des faits le justifie” sont insérés entre les mots “Dans
les cas urgents” et les mots “, la Banque peut prendre les mesures”.

Art. 91. Artikel 95 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
“Art. 95. Voor de toepassing van artikel 94, eerste lid, 3°, wanneer de
betrokken onderworpen entiteit een onderworpen entiteit is als bedoeld
in artikel 5, § 1, 6°, d), of 7°, e) en wanneer de ernst van de feiten dit
rechtvaardigt, omvatten de in artikel 94, eerste lid, 3°, bedoelde
maatregelen de bevoegdheid om de onderworpen entiteit te verbieden

Art. 91. L’article 95 de la même loi est remplacé comme suit :
“Art. 95. Pour l’application de l’article 94, alinéa 1er, 3°, lorsque
l’entité assujettie concernée est une entité assujettie visée à l’article 5,
§ 1er, 6°, d), ou 7°, e), et que la gravité des faits le justifie, les mesures
visées à l’article 94, alinéa 1er, 3°, incluent le pouvoir d’interdire à
l’entité assujettie de fournir en Belgique des services par l’intermédiaire
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Art. 92. In artikel 96 van dezelfde wet wordt de bepaling onder 1°/1
ingevoegd, luidende :

Art. 92. Dans l’article 96 de la même loi, est inséré le 1°/1 rédigé
comme suit :

“1°/1 de mate van verantwoordelijkheid van de betrokken onderworpen entiteit;”.

“1°/1 du degré de responsabilité de l’entité assujettie en cause;”.

Art. 93. In Boek IV, Titel IV, hoofdstuk 2, van dezelfde wet, wordt
een artikel 98/1 ingevoegd, luidende :

Art. 93. Dans le Livre IV, Titre IV, chapitre 2, de la même loi, il est
inséré un article 98/1 rédigé comme suit :

“Art. 98/1. Artikel 135, § 3, is van toepassing op de maatregelen die
worden opgelegd door de Bank krachtens de artikelen 93 tot en
met 95.”.

“Art. 98/1. L’article 135, § 3, est applicable à l’égard des mesures
imposées par la Banque en vertu des articles 93 à 95.”.

Art. 94. In artikel 99 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 94. A l’article 99 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° in het eerste lid worden de woorden “, bedoeld in artikel 5, § 1, 11°
tot en met 20°” vervangen door de woorden “die onder haar toezicht
vallen krachtens artikel 85, § 1, 4°”;

1° dans l’alinéa 1er, les mots “visées à l’article 5, § 1er, 11° à 20°” sont
remplacés par les mots “relevant de son contrôle en vertu de l’article 85,
§ 1er, 4°”;

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

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

“Met het oog op de naleving, door de FSMA, van artikel 87, § 1, derde
lid, bezorgen de onderworpen entiteiten aan de FSMA met name de
door haar bepaalde relevante informatie en documenten die zij nodig
heeft om hun risicoprofiel op te stellen. De FSMA kan bij reglement de
modaliteiten, de inhoud en de frequentie vastleggen voor het verstrekken van die informatie en documenten, waarbij zij, zo nodig, een
onderscheid kan maken naargelang het type onderworpen entiteit.”.

“Aux fins du respect, par la FSMA, de l’article 87, § 1er, alinéa 3, les
entités assujetties communiquent notamment à la FSMA les informations et documents pertinents qui lui sont nécessaires pour établir leur
profil de risque, tels que déterminés par elle. La FSMA peut préciser par
voie de règlement les modalités, le contenu et la fréquence de la
communication à réaliser, le cas échéant, en distinguant selon le type
d’entité assujettie concernée.”.

Art. 95. In dezelfde wet wordt een artikel 99/1 ingevoegd, luidende :

Art. 95. Dans la même loi, il est inséré un article 99/1 rédigé comme
suit :

“Art. 99/1. Voor de uitvoering van haar opdrachten als bedoeld in
artikel 85 en onverminderd de prerogatieven als bedoeld in artikel 99,
kan de FSMA aan de erkende revisoren met een revisoraal mandaat bij
onderworpen entiteiten die door of krachtens deze wet onder haar
toezicht vallen, vragen om haar, op kosten van deze entiteiten,
bijzondere verslagen te bezorgen over onderwerpen die zij aangeeft.”.

“Art. 99/1. Aux fins de l’exercice de ses missions visées à l’article 85
et sans préjudice des prérogatives visées à l’article 99, la FSMA peut
demander aux réviseurs agréés qui exercent un mandat révisoral
auprès d’entités assujetties relevant de ses compétences de contrôle par
ou en vertu de la présente loi, de lui remettre, aux frais de ces entités,
des rapports spéciaux sur les sujets qu’elle détermine.”.

Art. 96. In artikel 101, § 1, van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Art. 96. Dans l’article 101, § 1er, de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

a) de woorden “bedoeld in artikel 5, § 1, 11° tot en met 20°” worden
vervangen door de woorden “die onder haar toezicht staat krachtens
artikel 85, § 1, 4°”;

a) les mots “visée à l’article 5, § 1er, 11° à 20°” sont remplacés par les
mots “relevant de son contrôle en vertu de l’article 85, § 1er, 4°”;

b) in de bepaling onder 1° worden de woorden “of van artikel 99”
ingevoegd tussen de woorden “te voldoen aan welbepaalde voorschriften van boek II” en de woorden “van deze wet”.

b) au 1°, les mots “ou de l’article 99” sont insérés entre les mots “se
conformer à des dispositions déterminées du livre II” et les mots “de la
présente loi”.

Art. 97. In artikel 102, eerste lid, van dezelfde wet worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 97. Dans l’article 102, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a) de bepaling onder 2°/1 wordt ingevoegd, luidende :
“2°/1 aan elke persoon met managementverantwoordelijkheden bij
de onderworpen entiteit of elke andere natuurlijke persoon die
verantwoordelijk wordt geacht voor de inbreuk, een tijdelijk verbod
opleggen om managementfuncties uit te oefenen bij een of meer
onderworpen entiteiten;”;
b) de bepaling onder 3° wordt aangevuld met de woorden “of de
inschrijving schrappen”.

a) le 2°/1 est inséré, rédigé comme suit :
“2°/1 imposer l’interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l’entité assujettie ou
toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction,
d’exercer des fonctions de direction dans une ou plusieurs entité(s)
assujettie(s);”;
b) le 3° est complété par les mots “ou radier l’inscription”.

Art. 98. Artikel 103 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid,
luidende :

Art. 98. L’article 103 de la même loi est complété par un alinéa
rédigé comme suit :

“De maatregelen die de FSMA neemt met toepassing van artikelen 101 en 102 worden gepubliceerd conform artikel 72, § 3, vierde tot
en met zevende lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, behalve
wanneer het vijfde lid van dit artikel verwijst naar de stabiliteit van het
financiële systeem.”.

“Les mesures prises par la FSMA en application des articles 101 et 102
sont publiées conformément à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du
2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services
financiers, sauf en ce que l’alinéa 5 de cet article se réfère à la stabilité
du système financier.”.

Art. 99. In Boek IV, Titel 4, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten
van 30 juli 2018 en 2 mei 2019, wordt in het opschrift van Afdeling 1 de
woorden “met 31°” vervangen door de woorden “met 31°/5”.

Art. 99. Dans le Livre IV, Titre 4, de la même loi, modifié par les lois
du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, dans l’intitulé de la Section 1re, les mots
“à 31°” sont remplacés par les mots “à 31°/5”.

Art. 100. In artikel 108, § 1, van dezelfde wet worden de woorden
“met 31°” vervangen door de woorden “met 31°/5”.

Art. 100. Dans l’article 108, § 1er, de la même loi, les mots “à 31°”
sont remplacés par les mots “à 31°/5”.

Art. 101. In Boek IV, titel
wetten van 30 juli 2018 en
hoofdstuk 6/1 ingevoegd,
-maatregelen van het College

Art. 101. Dans le Livre IV, Titre 4, de la même loi, modifié par les lois
du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, après l’article 116, il est inséré un
Chapitre 6/1 intitulé comme suit “Pouvoirs et mesures de contrôle du
Collège de supervision des réviseurs d’entreprises”.

4, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
2 mei 2019, wordt na artikel 116 een
luidende “Toezichtsbevoegdheden en
van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren”.
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“Art. 116/1. § 1. Onverminderd de prerogatieven die aan het College
van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren zijn toegekend voor het vervullen
van zijn andere wettelijke toezichtsopdrachten, kan het zich voor de
uitoefening van zijn toezichtsbevoegdheden bepaald door of krachtens
deze wet, alle informatie en elk document doen verstrekken in welke
vorm ook, en met name alle informatie over de organisatie, de werking,
de positie en de verrichtingen van de onderworpen entiteiten, als
bedoeld in artikel 5, § 1, 23°, met inbegrip van de informatie betreffende
de relaties tussen een onderworpen entiteit en haar cliënten.

“Art. 116/1. § 1er. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont
attribuées dans l’exercice de ses autres missions légales de contrôle, le
Collège de supervision des réviseurs d’entreprises peut se faire
communiquer, aux fins d’exercer ses compétences de contrôle prévues
par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document,
sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations
relatives à l’organisation, au fonctionnement, à la situation et aux
opérations des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23°, y compris
des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses
clients.

Het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren kan ter plaatse
inspecties verrichten alsook ter plaatse kennisnemen en een kopie
maken van alle informatie, documenten, gegevensbestanden en registraties, alsook toegang hebben tot alle informaticasystemen om na te
gaan of de bepalingen van boek II en IV van deze wet en haar
uitvoeringsbesluiten en -reglementen, de uitvoeringsmaatregelen van
richtlijn 2015/849 en de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo’s worden nageleefd.

Le Collège peut procéder à des inspections sur place, prendre
connaissance et copie sur place de toute information et tout document,
fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en
vue de vérifier le respect des dispositions des livres II et IV de la
présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des
mesures d’exécution de la directive 2015/849 et des devoirs de
vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux
embargos financiers.

§ 2. Relaties tussen de onderworpen entiteit en een bepaalde cliënt
behoren niet tot de bevoegdheid van het College van Toezicht op de
Bedrijfsrevisoren, tenzij het toezicht op die onderworpen entiteit dit
vergt.”.

§ 2. Le Collège ne connaît des relations entre l’entité assujettie et un
client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l’entité
assujettie.”.

Art. 103. In hetzelfde Hoofdstuk 6/1 wordt een artikel 116/2
ingevoegd, luidende :

Art. 103. Dans le même Chapitre 6/1, il est inséré un article 116/2
rédigé comme suit :

“Art. 116/2. § 1. Onverminderd de andere maatregelen die zijn
vastgesteld in deze wet of in andere wettelijke of reglementaire
bepalingen, kan het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren een
onderworpen entiteit als bedoeld in artikel 5, § 1, 23°, bevelen om
binnen de door hem bepaalde termijn te voldoen aan welbepaalde
bepalingen van boek II en IV van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten
en -reglementen, aan de uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2015/849
en aan de waakzaamheidsplichten als bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo’s.

“Art. 116/2. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la
présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, le
Collège peut enjoindre à une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 23°,
dans le délai que le Collège détermine, de se conformer à des
dispositions déterminées des livres II et IV de la présente loi ou des
arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution
de la directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les
dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

In spoedeisende gevallen kan het College de onderworpen entiteit
gedurende een bepaalde termijn verbieden om alle of een deel van haar
activiteiten uit te oefenen, en haar inschrijving in het register schorsen.

En cas d’urgence, le Collège peut interdire pour un délai détermine
l’exercice de tout ou partie de l’activité de l’entité assujettie et
suspendre l’inscription au registre.

Indien het College een verbod uitspreekt in de zin van het tweede lid,
kan het zelf, op kosten van de onderworpen entiteit, overgaan tot de
publicatie van de maatregelen die het de onderworpen entiteit oplegt,
in de dagbladen en publicaties van zijn keuze en op de plaatsen en voor
de duur die het vaststelt. Het College kan ook beslissen om die
maatregel te publiceren op internet, in voorkomend geval, op de wijze
als bepaald in artikel 72, § 3, vierde tot en met zevende lid, van de wet
van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en
de financiële diensten.

Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens de l’alinéa 2, il
peut faire procéder, aux frais de l’entité assujettie, à la publication des
mesures qu’il a prises à l’égard de l’entité assujettie, dans les journaux
et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu’il
détermine. Le Collège peut également décider de publier ces mesures
sur internet, le cas échéant, selon les modalités visées à l’article 72, § 3,
alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers.

Bij niet-naleving door een onderworpen entiteit van een in het
tweede lid bedoelde schorsing kan een dwangsom, bedoeld in artikel 57, § 1, derde lid, 2°, van de wet van 7 december 2016 tot organisatie
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, en
een administratieve geldboete, bedoeld in artikel 59, § 1, 8°, van
dezelfde wet worden opgelegd. De dwangsommen die met toepassing
van dit lid worden opgelegd, worden ingevorderd door de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en invordering van de
niet-fiscale schuldvorderingen, overeenkomstig de artikelen 3 en
volgende van de domaniale wet van 22 december 1949.

Le non-respect par l’entité assujettie d’une suspension immédiate
visée à l’alinéa 2, peut faire l’objet d’une astreinte, visée à l’article 57,
§ 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de
la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises,
et d’une amende administrative, visée à l’article 59, § 1er, 8°, de la même
loi. Les astreintes imposées en application de cet alinéa sont recouvrées
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.

§ 2. Onverminderd de andere maatregelen die in deze wet of in
andere wettelijke of reglementaire bepalingen zijn vastgesteld, kan het
College, indien de onderworpen entiteit tot wie een bevel is gericht op
grond van paragraaf 1, nog steeds in gebreke blijft bij afloop van de
opgelegde termijn, en op voorwaarde dat de onderworpen entiteit haar
middelen heeft kunnen laten gelden :

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou
par d’autres dispositions légales ou réglementaires, si l’entité assujettie
à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s’y conformer à l’expiration du délai qui lui
a été imparti, le Collège peut, à condition que l’entité ait pu faire valoir
ses moyens :

1° een of meerdere maatregelen nemen als bedoeld in artikel 57, § 1,
derde lid, van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het
beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren;

1° prendre une ou plusieurs mesures visées à l’article 57, § 1er,
alinéa 3, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la
profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises;

Wanneer een dwangsom die door het College is opgelegd op grond
van het toepasselijke wetgevende en reglementaire kader wordt
verbeurd, maakt het College zijn beslissing tot oplegging van de
dwangsom en de redenen hiervan, alsook de verbeuring van de
dwangsom bekend op internet, volgens de modaliteiten en onder de
voorwaarden bedoeld in artikel 72, § 3, vierde tot en met zevende lid,
van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de
financiële sector en de financiële diensten;

Lorsqu’une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre
législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur
internet sa décision d’imposition de l’astreinte et les motifs de cette
décision, ainsi que le fait que l’astreinte est imposée, selon les modalités
et aux conditions visées à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du
2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services
financiers;

Bij niet-naleving door een onderworpen entiteit van een in artikel 57,
§ 1, derde lid, 3°, van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van
het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren bedoelde

Le non-respect par l’entité assujettie d’une injonction d’abstention
provisoire, visée à l’article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, de la loi du
7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la
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Art. 102. Dans le Chapitre 6/1, inséré par l’article 101, il est inséré
un article 116/1 rédigé comme suit :

Company: x

Art. 102. In Hoofdstuk 6/1, ingevoegd bij artikel 101, wordt een
artikel 116/1 ingevoegd, luidende :
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2° het dossier overmaken aan de sanctiecommissie van de FSMA,
conform artikelen 56, 58, 59, 60 en 61 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op
de bedrijfsrevisoren.

2° transmettre le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA,
conformément aux articles 56, 58, 59 et 60 et 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision
publique des réviseurs d’entreprises.

Als het College het dossier overmaakt aan de sanctiecommissie van
de FSMA overeenkomstig het eerste lid, zijn de artikelen 59 tot 61 van
de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het
publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren van toepassing.

Lorsque le Collège transmet le dossier à la Commission des sanctions
de la FSMA conformément à l’alinéa 1er, les articles 59 à 61 de la loi du
7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la
supervision publique des réviseurs d’entreprises s’appliquent.

§ 3. Als het College maatregelen neemt met toepassing van paragrafen 1 en 2, houdt het met name rekening met de omstandigheden als
bedoeld in artikel 96.

§ 3. Lorsque le Collège prend des mesures en application des
paragraphes 1er et 2, il tient compte notamment des circonstances visées
à l’article 96.

§ 4. Onverminderd de andere maatregelen die in deze wet of in
andere wettelijke of reglementaire bepalingen zijn vastgesteld, kan het
College, wanneer de feiten die de onderworpen entiteit worden
verweten, hoewel zij vaststaan, de oplegging van een in paragraaf 1,
eerste lid, bedoelde termijn niet verantwoorden, de onderworpen
entiteit terechtwijzen.”.

§ 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou
par d’autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque les faits
reprochés à l’entité assujettie, tout en étant avérés, ne justifient pas
l’imposition d’un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Collège
peut rappeler cette entité assujettie à l’ordre.”.

Art. 104. In hetzelfde Hoofdstuk 6/1 wordt een artikel 116/3
ingevoegd, luidende :

Art. 104. Dans le même Chapitre 6/1, il est inséré un article 116/3
rédigé comme suit :

“Art. 116/3. Als het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren in
het kader van zijn toezichtsopdracht en met name van zijn inspecties
bedoeld in artikel 116/1, een inbreuk vaststelt op de bepalingen van
artikel 66, § 2, eerste lid, of van artikel 67, brengt het de Federale
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie daar zo
spoedig mogelijk van op de hoogte.”.

“Art. 116/3. Lorsque le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment
de ses inspections visées à l’article 116/1, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, il en avise le Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les
meilleurs délais.”.

Art. 105. Artikel 117 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

Art. 105. L’article 117 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

“Art. 117. Onverminderd de prerogatieven die hen zijn toegekend
door of krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen, stellen
de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 1°, en 7° tot en met 12°,
een toezichtregime vast, in overeenstemming met de bepalingen van
artikel 48, leden 1 en 2, van richtlijn 2015/849, om door de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, 24° tot en met 28°, en 32°, de
naleving te verzekeren van de bepalingen van boek II en van artikel 66,
§ 2, tweede en derde lid, van deze wet en de besluiten en reglementen
genomen ter uitvoering ervan, alsook de uitvoeringsmaatregelen van
richtlijn 2015/849.

“Art. 117. Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées par
ou en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, les
autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 1°, et 7° à 12°, adoptent,
en conformité avec les dispositions de l’article 48, paragraphes 1er et 2,
de la directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le
respect, par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°,
et 32°, des dispositions du livre II et de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de
la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution,
ainsi que des mesures d’exécution de la directive 2015/849.

Indien de toezichtautoriteiten bedoeld in het eerste lid nalaten de in
hetzelfde lid bedoelde mechanismen op te stellen of in de toekomst te
wijzigen, kan de Koning deze mechanismen Zelf aannemen of wijzigen.”.

Si les autorités de contrôle visées à l’alinéa 1er négligent de mettre en
place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifier dans
l’avenir, le Roi peut adopter ou modifier Lui-même ces mécanismes.”.

Art. 106. In artikel 118 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Art. 106. A l’article 118 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° in paragraaf 1 worden de woorden “de toezichtautoriteiten
bedoeld in artikel 85, § 1, 6° tot en met 12°” vervangen door de woorden
“de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 7° tot en met 12°”;

1° dans le paragraphe 1er, les mots “les autorités de contrôle visées à
l’article 85, § 1er, 6° à 12°” sont remplacés par les mots “les autorités de
contrôle visées à l’article 85, § 1er, 7° à 12°”;

2° in dezelfde paragraaf worden de woorden “onderworpen entiteit,
bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, 23° tot en met 28°, en 32°” vervangen door
de woorden “onderworpen entiteit, bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, 24° tot
en met 28°, en 32°”;

2° dans le même paragraphe, les mots “une entité assujettie visée à
l’article 5, § 1er, 1°, 23° à 28°, et 32°” sont remplacés par les mots “une
entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°”;

3° in paragraaf 3 worden de woorden “De toezichtautoriteiten
bedoeld in artikel 85, § 1, 6° tot en met 11°” worden vervangen door de
woorden “De toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 7° tot en
met 11° en 14°”.

3° dans le paragraphe 3, les mots “Les autorités de surveillance visées
à l’article 85, § 1er, 6° à 11°, et 14°” sont remplacés par les mots “Les
autorités de surveillance visées à l’article 85, § 1er, 7° à 11°, et 14°”.

Art. 107. In artikel 120 van dezelfde wet worden de woorden “de
toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 6° tot en met 12°”
vervangen door de woorden “de toezichtautoriteiten bedoeld in
artikel 85, § 1, 7° tot en met 12°”.

Art. 107. Dans l’article 120 de la même loi, les mots “les autorités de
contrôle visées à l’article 85, § 1er, 6° à 12°” sont remplacés par les mots
“les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 7° à 12°”.

Art. 108. In dezelfde wet wordt een artikel 120/1 ingevoegd,
luidende :

Art. 108. Dans la même loi il est inséré un article 120/1 rédigé
comme suit :

“Art. 120/1. De toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 7° tot
en met 11°, publiceren elk voor zich jaarlijks een verslag met informatie
over :

“Art. 120/1. Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 7°
à 11°, publient chacun un rapport annuel contenant des informations
sur :

1° de krachtens artikelen 118, 132, §§ 1 tot en met 3 en 135, § 3,
genomen maatregelen en sancties;

1° les mesures et sanctions prises en vertu des articles 118, 132, §§ 1er
à 3 et 135, § 3;

2° in voorkomend geval, het aantal ontvangen meldingen van
inbreuken bedoeld in artikel 90;

2° le cas échéant, le nombre de signalements d’infractions reçus visés
à l’article 90;

3° voor wat betreft de toezichtautoriteit bedoeld in artikel 85, § 1, 11°,
in voorkomend geval, het aantal ontvangen meldingen van vermoedens bedoeld in artikel 52, eerste lid;

3° en ce qui concerne l’autorité de contrôle visée à l’article 85, § 1er,
11°, le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons, visée à
l’article 52, alinéa 1er, reçus;
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supervision publique des réviseurs d’entreprises, peut faire l’objet
d’une astreinte, visée à l’article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la même loi, et
d’une amende administrative, visée à l’article 59, § 1er, 8°, de la même
loi;

Company: x

aanmaning om zich voorlopig van iedere beroepsmatige dienstverlening of van bepaalde dienstverlening te onthouden, kan een dwangsom, bedoeld in artikel 57, § 1, derde lid, 2°, van dezelfde wet, en een
administratieve geldboete, bedoeld in artikel 59, § 1, 8°, van dezelfde
wet worden opgelegd;
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5° in voorkomend geval, het aantal en een beschrijving van de
maatregelen genomen krachtens deze wet en andere wettelijke en
reglementaire bepalingen om de naleving te verzekeren, door de
onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 24° tot en met 28°, van
de bepalingen van boek II van deze wet en de besluiten en reglementen
genomen ter uitvoering ervan, alsook de uitvoeringsmaatregelen van
richtlijn 2015/849.”.

5° le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en
vertu de la présente loi et des autres dispositions légales et réglementaires pour assurer le respect, par les entités assujetties visées à
l’article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, des dispositions du livre II de la présente
loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des
mesures d’exécution de la directive 2015/849.”.

Art. 109. In Boek IV van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
4 februari 2018, 30 juli 2018 en 2 mei 2019, wordt het opschrift van
Titel 5 vervangen als volgt : “Beroepsgeheim en samenwerking”.

Art. 109. Dans le Livre IV, de la même loi, modifié par les lois du
2 février 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, l’intitulé du Titre 5 est
remplacé par l’intitulé suivant : “Secret professionnel et coopération”.

Art. 110. In Boek IV, Titel 5, van dezelfde wet, waarvan het opschrift
wordt gewijzigd bij artikel 109, wordt een Hoofdstuk 1 ingevoegd,
getiteld “Gemeenschappelijke bepalingen”.

Art. 110. Dans le Livre IV, Titre 5, de la même loi, dont l’intitulé est
modifié par l’article 109, il est inséré un Chapitre 1er intitulé “Dispositions communes”.

Art. 111. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 110, wordt een artikel 120/2 ingevoegd, luidende :

Art. 111. Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 1er, de la même loi, inséré
par l’article 110, il est inséré un article 120/2 rédigé comme suit :

“Art. 120/2. Voor de toepassing van deze Titel wordt verstaan onder :

“Art. 120/2. Pour l’application du présent Titre, on entend par :

1° “financiële toezichtautoriteiten” : de toezichtautoriteiten bedoeld
in artikel 85, § 1, 3°, 4° en 5°, in het kader van hun opdracht om toezicht
uit te oefenen op de kredietinstellingen en de financiële instellingen
overeenkomstig of krachtens deze wet;

1° “autorités de contrôle dans le domaine financier” : les autorités de
contrôle visées à l’article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, dans leur mission de
contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi à l’égard des
établissements de crédit et des établissements financiers;

2° “financiële instellingen” : de onderworpen entiteiten bedoeld in
artikel 5, § 1, 5° tot en met 7°, 9° tot en met 14° en 16° tot en met 22°, de
onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 2, lid 1, punt 2) van richtlijn 2015/849 en entiteiten van dezelfde aard die ressorteren onder het
recht van een derde land;

2° “établissements financiers” : les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 5° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°, les entités assujetties visées à
l’article 2, paragraphe 1er, 2) de la directive 2015/849 et les entités de
même nature relevant du droit d’un pays tiers;

3° “kredietinstellingen” : de onderworpen entiteiten bedoeld in
artikel 5, § 1, 4°, de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 2, lid 1,
punt 1) van richtlijn 2015/849 en entiteiten van dezelfde aard die
ressorteren onder het recht van een derde land;

3° “établissements de crédit” : les entités assujetties visées à l’article 5,
§ 1er, 4°, les entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1er, 1) de
la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit
d’un pays tiers;

4° “buitenlandse toezichtautoriteiten” : de toezichtautoriteiten van
een lidstaat en de toezichtautoriteiten van een derde land;

4° “autorités de contrôle étrangères” : les autorités de contrôle d’un
État membre et les autorités de contrôle d’un pays tiers;

5° “toezichtautoriteiten van een lidstaat” : de toezichtautoriteiten die
ressorteren onder het recht van een lidstaat en die taken van dezelfde
aard uitvoeren als de toezichtautoriteiten;

5° “autorités de contrôle d’un État membre” : les autorités de contrôle
relevant du droit d’un État membre exerçant des missions de même
nature que celles des autorités de contrôle;

6° “toezichtautoriteiten van een derde land” : de toezichtautoriteiten
die ressorteren onder het recht van een derde land en die taken van
dezelfde aard uitvoeren als de toezichtautoriteiten;

6° “autorités de contrôle d’un pays tiers” : les autorités de contrôle
relevant du droit d’un pays tiers exerçant des missions de même nature
que celles des autorités de contrôle;

7° “toezichthouders” : de autoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 3°, 4°
en 5°, in het kader van hun opdracht om toezicht uit te oefenen op de
naleving van de Europeesrechtelijke bepalingen en van de wetten en
reglementen betreffende het toezicht op de kredietinstellingen en de
financiële instellingen;

7° “autorités de supervision” : les autorités visées à l’article 85, § 1er,
3°, 4° et 5°, en ce qui concerne l’exercice de leur mission de contrôle du
respect des dispositions de droit européen et des lois et règlements
relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;

8° “buitenlandse toezichthouders” : de toezichthouders van een
lidstaat en de toezichthouders van een derde land;

8° “autorités de supervision étrangères” : les autorités de supervision
d’un État membre et les autorités de supervision d’un pays tiers;

9° “toezichthouders van een lidstaat” : de toezichthouders die
ressorteren onder het recht van een lidstaat en die taken van dezelfde
aard uitvoeren als de toezichthouders, met inbegrip van de Europese
Centrale Bank voor wat betreft de taken die haar zijn opgedragen bij
Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen
betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen;

9° “autorités de supervision d’un État membre” : les autorités de
supervision relevant du droit d’un État membre exerçant des missions
de même nature que les autorités de supervision, en ce compris la
Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont
confiées par le Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance
prudentielle des établissements de crédit;

10° “toezichthouders van een derde land” : de toezichthouders die
ressorteren onder het recht van een derde land en die taken van
dezelfde aard uitvoeren als de toezichthouders;

10° “autorités de supervision d’un pays tiers” : les autorités de
supervision relevant du droit d’un pays tiers exerçant des missions de
même nature que les autorités de supervision;

11° “autoriteit belast met het toezicht op de financiële markten van
een lidstaat” : de autoriteiten die ressorteren onder het recht van een
lidstaat en die toezichtsopdrachten op de financiële markten uitvoeren.”.

11° “autorité responsable de la surveillance des marchés financiers
d’un État membre” : les autorités relevant du droit d’un État membre
exerçant des missions de surveillance des marchés financiers.”.

Art. 112. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 1, van dezelfde wet,
ingevoegd bij artikel 110, wordt een artikel 120/3 ingevoegd, luidende :

Art. 112. Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 1er, de la même loi, inséré
par l’article 110, il est inséré un article 120/3 rédigé comme suit :

“Art. 120/3. De financiële toezichtautoriteiten mogen de vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis krijgen bij de uitoefening van hun
opdrachten in die hoedanigheid, uitsluitend gebruiken bij het vervullen
van hun toezichtsopdrachten in het kader van deze wet, of van andere
opdrachten die zij als toezichthouders uitoefenen, bij een administratief
beroep tegen één van hun beslissingen of in het kader van een
rechtsvordering.”.

“Art. 120/3. Les autorités de contrôle dans le domaine financier ne
peuvent utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions en cette qualité que pour
l’accomplissement des missions de contrôle qui leur incombent en
vertu de la présente loi ou d’autres missions exercées en qualité
d’autorités de supervision, dans le cadre d’un recours administratif
intenté à l’encontre d’une de leurs décisions, ou dans le cadre d’une
action en justice.”.

Art. 113. In Boek IV, Titel 5, van dezelfde wet, waarvan het opschrift
wordt gewijzigd bij artikel 101, wordt een Hoofdstuk 2 ingevoegd,
getiteld “Nationale samenwerking”.

Art. 113. Dans le Livre IV, Titre 5, de la même loi, dont l’intitulé est
modifié par l’article 101, il est inséré un Chapitre 2 intitulé “Coopération nationale”.
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4° le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons transmis à
la CTIF conformément à l’article 47;
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4° in voorkomend geval, het aantal meldingen van vermoedens
doorgezonden aan de CFI overeenkomstig artikel 47;
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Art. 115. In artikel 121 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Art. 115. A l’article 121, de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° in paragraaf 1 worden de woorden “wisselen alle nuttige
informatie uit, telkens als dit nodig is voor de uitoefening van hun
toezichtsbevoegdheden” vervangen door de woorden “wisselen alle
informatie uit die nuttig is voor de uitoefening van hun toezichtsbevoegdheden”;

1° dans le paragraphe 1er, les mots “chaque fois que cela est
nécessaire” sont abrogés;

2° in paragraaf 2 worden de woorden “bedoeld in titel 4” opgeheven
en worden de woorden “wisselen alle nuttige informatie uit, telkens als
dit nodig is voor de uitoefening van hun bevoegdheden” vervangen
door de woorden “wisselen alle informatie uit die nuttig is voor de
uitoefening van hun bevoegdheden”;

2° dans le paragraphe 2, les mots “visées au Titre 4” et “chaque fois
que cela est nécessaire” sont abrogés;

3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt :

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

“§ 3. Het feit dat de betrokken autoriteiten en de CFI onderworpen
zijn aan een beroepsgeheim vormt geen belemmering voor de naleving
van de in dit artikel bedoelde verplichting tot samenwerking.”.

“§ 3. L’assujettissement des autorités concernées et de la CTIF à une
obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à
l’obligation de coopération prévue au présent article.”.

Art. 116. In hetzelfde Hoofdstuk 2 wordt een Afdeling 2 ingevoegd,
luidende “Nationale samenwerking tussen de financiële toezichtautoriteiten en de toezichthouders”.

Art. 116. Dans le même Chapitre 2, il est inséré une Section 2
intitulée “Coopération nationale entre les autorités de contrôle dans le
domaine financier et les autorités de supervision”.

Art. 117. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, van dezelfde
wet, ingevoegd bij artikel 116, wordt een artikel 121/1 ingevoegd,
luidende :

Art. 117. Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, Section 2, de la même
loi, insérée par l’article 116, il est inséré un article 121/1 rédigé comme
suit :

“Art. 121/1. § 1. De financiële toezichtautoriteiten en de toezichthouders werken onderling samen. In dit verband wisselen zij alle
informatie uit die nuttig is voor de uitvoering van hun respectieve
taken.

“Art. 121/1. § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier
et les autorités de supervision coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles
s’échangent toutes informations utiles à l’accomplissement de leurs
missions respectives.

§ 2. Het feit dat de betrokken autoriteiten onderworpen zijn aan een
beroepsgeheim vormt geen belemmering voor de naleving van de in dit
artikel bedoelde verplichting tot samenwerking.”.

§ 2. L’assujettissement des autorités concernées à une obligation de
secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l’obligation de
coopération prévue au présent article.”.

Art. 118. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 2, van dezelfde wet wordt
Afdeling 3 ingevoegd, luidende : “Nationale samenwerking tussen de
toezichtautoriteiten en de autoriteit die belast is met het toezicht op de
financiële markten”.

Art. 118. Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, de la même loi, il est
inséré une Section 3 intitulée “Coopération nationale entre les autorités
de contrôle et l’autorité responsable de la surveillance des marchés
financiers”.

Art. 119. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 2, Afdeling 3, ingevoegd bij
artikel 118, wordt een artikel 121/2 ingevoegd, luidende :

Art. 119. Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, Section 3, insérée par
l’article 118, il est inséré un article 121/2 rédigé comme suit :

“Art. 121/2. § 1. De toezichtautoriteiten, die handelen in het kader
van de hun door artikel 85 toevertrouwde opdrachten, en de FSMA, in
haar hoedanigheid van autoriteit die verantwoordelijk is voor het
toezicht op de financiële markten, werken samen. In het kader daarvan
wisselen zij alle nuttige informatie uit die nuttig is voor de uitoefening
van hun respectieve toezichtsopdrachten.

“Art. 121/2. § 1er. Les autorités de contrôle, agissant dans le cadre des
missions qui leur sont dévolues par l’article 85 et la FSMA en sa qualité
d’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers
coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s’échangent toutes informations utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives.

§ 2. Het feit dat de betrokken autoriteiten onderworpen zijn aan een
beroepsgeheim vormt geen belemmering voor de naleving van de in dit
artikel bedoelde verplichting tot samenwerking.”.

§ 2. L’assujettissement des autorités concernées à une obligation de
secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l’obligation de
coopération prévue au présent article.”.

Art. 120. In Boek IV van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
2 februari 2018, 30 juli 2018 en 2 mei 2019, wordt het opschrift “Titel 6.
Internationale samenwerking” vervangen als volgt : “Hoofdstuk 3.
Internationale samenwerking”.

Art. 120. Dans le Livre IV de la même loi, modifié par les lois du
2 février 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, l’intitulé “Titre 6. Coopération internationale” est remplacé par l’intitulé suivant : “Chapitre 3.
Coopération internationale”.

Art. 121. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, van dezelfde wet,
hernoemd bij artikel 120, wordt het opschrift “Hoofdstuk 1. Samenwerking van de Cel voor Financiële Informatieverwerking met andere
financiële inlichtingeneenheden” vervangen als volgt : “Afdeling 1.
Samenwerking van de Cel voor Financiële Informatieverwerking met
andere financiële inlichtingeneenheden”.

Art. 121. Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, tel que
renommé à l’article 120, l’intitulé “Chapitre 1er. Coopération de la
Cellule de traitement des informations financières avec les autres
cellules de renseignement financier” est remplacé par l’intitulé suivant :
“Section 1re Coopération de la Cellule de traitement des informations
financières avec les autres cellules de renseignement financier”.

Art. 122. In artikel 122 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Art. 122. A l’article 122 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° de woorden “en onder de voorwaarden bepaald dit hoofdstuk, en
dit ongeacht hun organisatorische status” worden vervangen door de
woorden “en dit ongeacht hun organisatorische status, onder de
voorwaarden vermeld in deze Afdeling, alsook deze vermeld in
artikelen 66 tot 70 van de Wet van 30 juli 2018.”;

1° les mots “au présent chapitre” sont remplacés par les mots “à la
présente Section, ainsi que celles énoncées aux articles 66 à 70 de la Loi
du 30 juillet 2018”;

2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :
“De overeenkomstig deze Afdeling ontvangen informatie en documenten worden gebruikt voor het vervullen van de taken van de CFI
als bepaald in deze wet.”.

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
“Les informations et les documents reçus en vertu de la présente
Section, sont utilisées pour l’accomplissement des tâches de la CTIF en
vertu de la présente loi.”.
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Art. 114. Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, de la même loi, inséré
par l’article 113, il est inséré une Section 1re intitulée “Coopération
nationale entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle
et la CTIF”, au sein duquel l’article 121 est repris.
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Art. 114. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 2, van dezelfde wet,
ingevoegd bij artikel 113, wordt een Afdeling 1 ingevoegd, getiteld
“Nationale samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en tussen de
toezichtautoriteiten en de CFI”, waarin artikel 121 wordt opgenomen.
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Art. 123. A l’article 123 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° in paragraaf 1, worden de woorden “ongeacht het type verband
houdende onderliggende criminele activiteit en” ingevoegd tussen de
woorden “de betrokken natuurlijke of rechtspersonen,” en de woorden
“zelfs indien op het tijdstip van de uitwisseling nog niet is vastgesteld
welk type van onderliggende criminele activiteit daarbij betrokken is.”;

1° dans le paragraphe 1er, les mots “quel que soit le type d’activité
criminelle sous-jacente associée et” sont insérés entre les mots “personne physique ou morale en cause,” et les mots “même si la nature de
l’activité criminelle sous-jacente n’est pas identifiée au moment de
l’échange.”;

2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende :

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
“Lorsque la CTIF reçoit des informations ou des documents d’une
autre CRF, et que celle-ci impose des restrictions ou des conditions
quant à leur utilisation, la CTIF s’y conforme.”;

3° in de Franse tekst van paragraaf 3 worden de woorden “en vertu
de la présente loi” ingevoerd tussen de woorden “elle a habituellement
recours” en de woorden “pour recevoir et analyser”;

3° dans le paragraphe 3, les mots “en vertu de la présente loi” sont
insérés entre les mots “elle a habituellement recours” et les mots “pour
recevoir et analyser”;

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

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

“§ 4. De CFI wijst ten minste één contactpersoon of -punt aan
verantwoordelijk voor de ontvangst van verzoeken om informatie
uitgaande van de andere FIE’s.”.

“§ 4. La CTIF désigne au moins une personne ou un point de contact
chargé des demandes d’informations émanent des autres CRF.”.

Art. 124. In artikel 124, § 2, tweede lid, worden de woorden “maakt
ze gebruik van alle bevoegdheden waarover ze beschikt krachtens deze
wet voor het ontvangen en analyseren van meldingen van vermoedens,
en”, ingevoegd tussen de woorden “van een andere FIE,” en de
woorden “verzendt ze onverwijld de gevraagde informatie.”.

Art. 124. Dans l’article 124, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots
“elle utilise tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a
habituellement recours en vertu de la présente loi pour recevoir et
analyser des déclarations de soupçons, et” sont insérés entre les mots
“émanant d’une autre CRF,” et les mots “elle transmet sans délai les
informations demandées.”.

Art. 125. In artikel 125, § 2, van dezelfde wet, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Art. 125. A l’article 125, § 2, de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

1° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden “, ongeacht het
type verband houdende onderliggende criminele activiteit”;

1° l’alinéa 1er est complété par les mots “, quel que soit le type
d’activité criminelle sous-jacente associée”;

2° in het tweede lid wordt het woord “strafonderzoek” vervangen
door het woord “onderzoek”, en worden de woorden “of duidelijk
onevenredig zou zijn met de legitieme belangen van een natuurlijke of
rechtspersoon of België,” opgeheven;

2° dans l’alinéa 2 les mots “pénale ou qui serait manifestement
disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne
physique ou morale ou de la Belgique” sont abrogés;

3° het derde lid wordt aangevuld met de volgende zin :

3° l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

“Die uitzonderingen worden op zodanige wijze gespecificeerd dat
misbruik van en onredelijke beperkingen op de verstrekking van
informatie worden voorkomen.”.

“Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou
toute restriction indue de la dissémination d’informations.”.

Art. 126. In artikel 128 van dezelfde wet worden de woorden
“fiscale misdrijven vormen geen beletsel voor de CFI om informatie uit
te wisselen of bijstand te verlenen aan een andere FIE.” vervangen door
de woorden “met het witwassen van geld verband houdende onderliggende criminele activiteiten, zoals beoogd in artikel 4, 23°, van deze
wet, vormen geen beletsel voor de CFI om informatie te gebruiken, uit
te wisselen of bijstand te verlenen aan een andere FIE, overeenkomstig
de bepalingen van dit Hoofdstuk.”.

Art. 126. Dans l’article 128 de la même loi les mots “infractions
fiscales pénales n’entravent pas la capacité de la CTIF d’échanger des
informations ou de collaborer avec une autre CRF.” sont remplacés par
les mots “activités criminelles sous-jacentes associées au blanchiment
de capitaux, telle que visée à l’article 4, 23°, de la présente loi,
n’entravant pas la capacité de la CTIF d’utiliser ou d’échanger des
informations ou de collaborer avec une autre CRF conformément aux
dispositions du présent Chapitre.”.

Art. 127. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, van dezelfde wet, zoals
hernoemd in artikel 120, wordt het opschrift “Hoofdstuk 2. Samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en hun buitenlandse tegenhangers”
vervangen door het opschrift “Afdeling 2. Samenwerking tussen de
toezichtautoriteiten en de buitenlandse toezichtautoriteiten”.

Art. 127. Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, tel que
renommé à l’article 120, l’intitulé “Chapitre 2. Coopération des
autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères” est remplacé
par l’intitulé “Section 2. Coopération des autorités de contrôle avec les
autorités de contrôle étrangères”.

Art. 128. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, Afdeling 2, van dezelfde
wet, zoals hernoemd in artikel 127, wordt artikel 129 opgeheven.

Art. 128. Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 2, de la même
loi, tel que renommé à l’article 127, l’article 129 est abrogé.

Art. 129. In dezelfde Afdeling 2 wordt artikel 130 vervangen als
volgt :

Art. 129. Dans la même Section 2, l’article 130 est remplacé par ce
qui suit :

“Art 130. § 1. De toezichtautoriteiten werken samen met de buitenlandse toezichtautoriteiten en wisselen met hen alle informatie uit die
nuttig is voor de uitoefening van hun respectieve toezichtsbevoegdheden waarin is voorzien bij of krachtens deze wet, richtlijn 2015/849 of
de gelijkwaardige bepalingen van hun nationaal recht.

“Art. 130. § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec
les autorités de contrôle étrangères toutes informations utiles pour
l’exercice de leurs compétences de contrôle respectives prévues par ou
en vertu de la présente loi, de la directive 2015/849 ou des dispositions
équivalentes de leur droit national.

§ 2. De in het eerste lid bedoelde samenwerking en uitwisseling van
informatie vinden met name plaats met de volgende autoriteiten :

§ 2. La coopération et l’échange d’information visés au paragraphe 1er interviennent notamment avec les autorités suivantes :

1° de toezichtautoriteiten van een lidstaat of van een derde land
wanneer de Belgische onderworpen entiteiten bijkantoren, dochterondernemingen of andere vestigingsvormen zijn van onderworpen
entiteiten die onder het recht van die lidstaat of van dat derde land
ressorteren;

1° les autorités de contrôle d’un État membre ou d’un pays tiers
lorsque les entités assujetties belges sont des succursales, des filiales ou
d’autres formes d’établissement d’entités assujetties relevant du droit
de cet État membre ou de ce pays tiers;

2° de buitenlandse toezichtautoriteiten die toezicht houden op de
naleving van de gedragslijnen en procedures als bedoeld in artikel 45,
lid 1 van richtlijn 2015/849 of in de gelijkwaardige bepalingen van hun
nationaal recht, op het niveau van de groep waar een Belgische
onderworpen entiteit deel van uitmaakt;

2° les autorités de contrôle étrangères qui exercent le contrôle du
respect des politiques et procédures, visées à l’article 45, paragraphe 1er,
de la directive 2015/849 ou par les dispositions équivalentes de leur
droit national, à l’échelle du groupe dont une entité assujettie belge fait
partie;
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”Wanneer de CFI informatie of documenten van een andere FIE
ontvangt, en deze beperkingen of voorwaarden oplegt voor het gebruik
ervan, neemt de CFI deze in acht.”;
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Art. 123. In artikel 123 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :
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4° wanneer de Bank een maatregel wil nemen als bedoeld in
artikel 95, de toezichtautoriteit van de lidstaat waaronder de onderworpen entiteit ressorteert; de samenwerking heeft met name tot doel de
vastgestelde ernstige inbreuken zo spoedig mogelijk te beëindigen;

4° lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à
l’article 95, l’autorité de contrôle de l’État membre dont relève l’entité
assujettie; la coopération vise notamment à ce qu’il soit mis fin dans les
meilleurs délais aux infractions graves constatées;

5° de buitenlandse toezichtautoriteiten die hun bevoegdheid willen
uitoefenen om aan de onderworpen entiteiten die onder hun bevoegdheid vallen, sancties en maatregelen op te leggen als bedoeld in de
artikelen 58 tot en met 60 van richtlijn 2015/849 of in de gelijkwaardige
bepalingen van hun nationaal recht.

5° les autorités de contrôle étrangères qui souhaitent exercer leur
pouvoir d’imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence
des sanctions et mesures telles que visées aux articles 58 à 60 de la
directive 2015/849 ou aux dispositions équivalentes de leur droit
national.

§ 3. Het beroepsgeheim waaraan de toezichtautoriteiten gebonden
zijn, vormt geen belemmering voor de naleving van de in dit
artikel bedoelde verplichting tot samenwerking.

§ 3. L’assujettissement des autorités de contrôle à une obligation de
secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l’obligation de
coopération prévue au présent article.

§ 4. De toezichtautoriteiten mogen zich niet onttrekken aan de
verplichting tot samenwerking en informatie-uitwisseling met de
toezichtautoriteiten van een lidstaat op grond van het feit dat :

§ 4. Les autorités de contrôle ne peuvent se soustraire à l’obligation
de coopération et à l’échange d’information avec les autorités de
contrôle d’un État membre au motif que :

1° het verzoek om samenwerking betrekking heeft op belastingaangelegenheden;

1° la demande de coopération porte sur des questions d’ordre fiscal;

2° het verzoek betrekking heeft op informatie die onder een op de
betrokken onderworpen entiteiten rustende geheimhoudings- of vertrouwelijkheidsplicht valt, behalve, voor wat betreft de in artikel 5, § 1,
23° tot en met 28°, bedoelde onderworpen entiteiten, indien het gaat om
informatie als bedoeld in artikel 53 van deze wet;

2° la demande vise des informations couvertes par une obligation de
secret ou de confidentialité dans le chef des entités assujetties
concernées sauf, pour ce qui concerne les entités assujetties visées à
l’article 5, § 1er, 23° à 28°, si l’information concernée est visée à
l’article 53 de la présente loi;

3° er in België reeds een onderzoek of een gerechtelijke of administratieve procedure is ingeleid voor dezelfde feiten en/of tegen
dezelfde personen, tenzij het betrokken verzoek dit onderzoek of deze
procedure kan schaden. Te dien einde onderneemt de aangezochte
toezichtautoriteit de nodige stappen bij de eventueel met het onderzoek
of de procedure belaste autoriteiten en vraagt zij van tevoren toestemming aan deze autoriteiten om de betrokken informatie bekend te
maken;

3° une enquête ou une procédure judiciaire ou administrative est déjà
engagée pour les mêmes faits et/ou à l’encontre des mêmes personnes
en Belgique, sauf si la demande concernée est susceptible de porter
atteinte à cette enquête ou procédure. À cette fin, l’autorité de contrôle
requise effectue les démarches nécessaires auprès des éventuelles
autorités en charge de l’enquête ou de la procédure et requiert de ces
autorités l’autorisation préalable de divulguer l’information concernée;

4° de juridische status van de buitenlandse toezichtautoriteit verschilt van die van de aangezochte toezichtautoriteit.”.

4° le statut juridique de l’autorité de contrôle étrangère est différent
de celui de l’autorité de contrôle requise.”.

Art. 130. Artikel 131 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

Art. 130. L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

“Art. 131. § 1. De samenwerking en de uitwisseling van vertrouwelijke informatie krachtens artikel 130 zijn afhankelijk van de naleving
van de volgende voorwaarden :

“Art. 131. § 1er. La coopération et les échanges d’informations
confidentielles, en application de l’article 130, sont subordonnés au
respect des conditions suivantes :

1° overeenkomstig de bepalingen van zijn nationaal recht onderworpen aan een beroepsgeheimregeling die ten minste gelijkwaardig is aan
die waaraan de betrokken toezichtautoriteit is onderworpen;

1° l’autorité de contrôle étrangère est soumise, en application des
dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel
au moins équivalent à celui auquel est soumise l’autorité de contrôle
concernée;

2° het wederkerige karakter van de informatie-uitwisseling;

2° la réciprocité de l’échange d’informations;

3° het verbod om de meegedeelde informatie voor andere doeleinden
dan het toezicht op de naleving van de verplichtingen tot voorkoming
van WG/FTP te gebruiken, behoudens schriftelijke en voorafgaande
toestemming van de autoriteit die deze informatie meedeelt; deze
toestemming kan niet worden verleend als dit doeleinde niet verenigbaar is met het toezicht op de naleving van de verplichtingen tot
voorkoming van WG/FTP;

3° l’interdiction d’utiliser les informations communiquées à d’autres
fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP
sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les communique;
cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est
incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du
BC/FTP;

4° het verbod om de ontvangen informatie door te geven aan eender
welke derde, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming
van de autoriteit die deze informatie meedeelt. In geval van samenwerking tussen de financiële toezichtautoriteiten en hun tegenhangers
van een lidstaat is dit vereiste om van tevoren toestemming te
verkrijgen niet van toepassing wanneer de informatie wordt meegedeeld aan andere financiële toezichtautoriteiten van een lidstaat;

4° l’interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers
que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les
communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans
le domaine financier et leurs homologues d’un État membre, cette
exigence d’autorisation préalable n’est pas requise en cas de communication à d’autres autorités de contrôle dans le domaine financier d’un
État membre;

5° de buitenlandse toezichtautoriteit heeft met de toezichtautoriteit
een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die voorziet in de
uitwisseling van informatie en voldoet aan de in de punten 1° tot en
met 4° van dit artikel bedoelde voorwaarden. In geval van samenwerking tussen de financiële toezichtautoriteiten en hun tegenhangers van
een lidstaat is deze voorwaarde niet van toepassing.

5° l’autorité de contrôle étrangère a signé avec l’autorité de contrôle
un accord de coopération qui prévoit un échange d’information et
satisfait aux conditions visées aux points 1 à 4° du présent article. Cette
condition ne s’applique pas en cas de coopération entre les autorités de
contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d’un État
membre.

§ 2. Wanneer de informatie die wordt meegedeeld afkomstig is van
een toezichtautoriteit van een lidstaat, wordt deze alleen bekendgemaakt aan de toezichtautoriteiten van een derde land mits de autoriteit
van die lidstaat uitdrukkelijk akkoord gaat met deze bekendmaking,
en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen voor de door deze
autoriteit toegestane doeleinden bekendgemaakt wordt.”.

§ 2. Lorsque les informations devant être communiquées proviennent
d’une autorité de contrôle d’un État membre, elles ne sont divulguées
aux autorités de contrôle d’un pays tiers qu’avec l’accord explicite de
l’autorité de cet État membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins
pour lesquelles elle a donné son accord.”.
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3° lorsque le groupe dont l’entité assujettie belge fait partie a d’autres
établissements à l’étranger, les autorités de contrôle étrangères exerçant
le contrôle de ces établissements; cette coopération vise notamment à
surveiller efficacement le respect par l’entité assujettie belge des
articles 13 et 14; elle implique également l’échange de toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour
l’application de l’article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies;
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3° wanneer de groep waar de Belgische onderworpen entiteit deel
van uitmaakt, andere vestigingen in het buitenland heeft, de buitenlandse toezichtautoriteiten die toezicht houden op die vestigingen;
deze samenwerking heeft met name tot doel een doeltreffend toezicht
uit te oefenen op de naleving door de Belgische onderworpen entiteit
van de artikelen 13 en 14, en houdt ook in dat alle informatie wordt
uitgewisseld die nuttig is om te bepalen of de voorwaarden voor de
toepassing van artikel 43, § 2, tweede lid, vervuld zijn;

eke.cauwenberghs@kluwer.be

M&D Seminars

54
BELGISCH STAATSBLAD — 05.08.2020 — MONITEUR BELGE

Art. 132. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, Afdeling 3, van dezelfde
wet, ingevoegd bij artikel 131, wordt een artikel 131/1 ingevoegd,
luidende :

Art. 132. Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 3, de la même
loi, insérée par l’article 131, il est inséré un article 131/1 rédigé comme
suit :

“Art. 131/1. § 1. De financiële toezichtautoriteiten werken samen met
de buitenlandse toezichthouders en wisselen met hen alle informatie
uit die nuttig is voor de uitoefening van hun respectieve toezichtsbevoegdheden.

“Art. 131/1. § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier
coopèrent et échangent avec les autorités de supervision étrangères,
toutes informations utiles pour l’exercice de leurs compétences de
contrôle respectives.

De financiële toezichtautoriteiten maken gebruik van hun wettelijke
prerogatieven om aan de toezichthouders van de andere lidstaten
bijstand te verlenen bij het verrichten van onderzoeken.

Les autorités de contrôle dans le domaine financier font usage de
leurs prérogatives légales afin de prêter leur concours aux autorités de
supervision des autres États membres dans le cadre d’enquêtes.

§ 2. De toezichthouders werken samen en wisselen informatie uit met
de buitenlandse financiële toezichtautoriteiten onder dezelfde voorwaarden als die welke bedoeld zijn in paragraaf 1. De toezichthouders
mogen de aldus vergaarde informatie enkel gebruiken voor de
uitvoering van hun toezichtstaken, met inbegrip van het opleggen van
sancties, alsook in het kader van een beroepsprocedure of rechtsvordering die wordt ingesteld tegen een beslissing.

§ 2. Les autorités de supervision coopèrent et échangent des informations avec les autorités de contrôle dans le domaine financier
étrangères dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1er. Les autorités de supervision ne peuvent utiliser les informations ainsi recueillies que pour l’accomplissement de leurs missions de
supervision, en ce compris l’imposition de sanctions, ainsi que dans le
cadre d’un recours administratif ou d’une action en justice intenté à
l’encontre d’une décision.

§ 3. Het beroepsgeheim waaraan de financiële toezichtautoriteiten of
de toezichthouders gebonden zijn, vormt geen belemmering voor de
naleving van de in dit artikel bedoelde verplichting tot samenwerking.”.

§ 3. L’assujettissement des autorités de contrôle dans le domaine
financier ou des autorités de supervision à une obligation de secret
professionnel ne constitue pas un obstacle à l’obligation de coopération
prévue au présent article.”.

Art. 133. In dezelfde Afdeling 3 wordt een artikel 131/2 ingevoegd,
luidende :

Art. 133. Dans la même Section 3, il est inséré un article 131/2 rédigé
comme suit :

“Art. 131/2. § 1. De samenwerking en de uitwisseling van vertrouwelijke informatie krachtens artikel 131/1 is afhankelijk van de
naleving van de volgende voorwaarden :

“Art. 131/2. § 1er. La coopération et les échanges d’informations
confidentielles, en application de l’article 131/1, sont subordonnés au
respect des conditions suivantes :

1° de buitenlandse toezichthouder of de buitenlandse financiële
toezichtautoriteit is overeenkomstig de bepalingen van zijn nationaal
recht onderworpen aan een beroepsgeheimregeling die ten minste
gelijkwaardig is aan die waaraan de betrokken toezichtautoriteiten of
toezichthouders zijn onderworpen;

1° l’autorité de supervision étrangère ou l’autorité étrangère de
contrôle dans le domaine financier est soumise, conformément aux
dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel
au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de
contrôle ou de supervision concernées;

2° het wederkerige karakter van de informatie-uitwisseling;

2° la réciprocité de l’échange d’informations;

3° het verbod om de meegedeelde informatie voor andere doeleinden
te gebruiken dan het uitvoeren van de wettelijke taken van de
buitenlandse financiële toezichtautoriteit of de buitenlandse toezichthouder, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de
autoriteit die deze informatie meedeelt; deze toestemming kan niet
worden verleend als dit doeleinde niet verenigbaar is met het toezicht
op de naleving van de verplichtingen tot voorkoming van WG/FTP;

3° l’interdiction d’utiliser les informations communiquées à d’autres
fins que les missions légales en qualité d’autorité étrangère de contrôle
dans le domaine financier ou d’autorité de supervision étrangère, sauf
autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les communique; cette
autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible
avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP;

4° het verbod om de ontvangen informatie door te geven aan eender
welke derde, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming
van de autoriteit die deze informatie meedeelt. In geval van samenwerking tussen de financiële toezichtautoriteiten en de toezichthouders
van een lidstaat, of tussen de toezichthouders en de financiële
toezichtautoriteiten van een lidstaat, is dit vereiste niet van toepassing
wanneer de informatie bekendgemaakt wordt aan de financiële toezichtautoriteiten of de toezichthouders van een andere lidstaat;

4° l’interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers
que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les
communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans
le domaine financier et les autorités de supervision d’un État membre,
ou entre les autorités de supervision et les autorités de contrôle dans le
domaine financier d’un État membre, cette exigence n’est pas requise en
cas de communication aux autorités contrôle dans le domaine financier
ou de supervision d’un autre État membre;

5° tenzij de Europese richtlijnen voorzien in een beroepsgeheim voor
de buitenlandse betrokken autoriteiten, heeft de buitenlandse financiële
toezichtautoriteit of de buitenlandse toezichthouder een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die voorziet in de uitwisseling van
informatie en voldoet aan de in 1° tot en met 4° bedoelde voorwaarden.

5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation
de secret professionnel dans le chef des autorités concernées étrangères,
l’autorité de contrôle étrangère dans le domaine financier ou l’autorité
de supervision étrangère a signé un accord de coopération qui prévoit
un échange d’information et satisfait aux conditions visées aux 1° à 4°.

§ 2. Wanneer de informatie die wordt meegedeeld afkomstig is van
een financiële toezichtautoriteit of van een toezichthouder van een
lidstaat, wordt deze alleen bekendgemaakt aan de autoriteiten van een
derde land mits deze autoriteit van de lidstaat uitdrukkelijk akkoord
gaat met deze bekendmaking, en, in voorkomend geval, mits de
informatie alleen voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden
bekendgemaakt wordt.”.

§ 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d’une
autorité de contrôle dans le domaine financier ou d’une autorité de
supervision d’un État membre, elles ne sont divulguées aux autorités
d’un pays tiers qu’avec l’accord explicite de cette autorité de l’État
membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a
donné son accord.”.

Art. 134. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, ingevoegd bij artikel 120,
wordt na artikel 131/2 een Afdeling 4 ingevoegd, luidende : “Internationale samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en de autoriteiten
die belast zijn met het toezicht op de financiële markten”.

Art. 134. Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, inséré
par l’article 120, il est inséré, à la suite de l’article 131/2, une Section 4
intitulée “Coopération internationale entre les autorités de contrôle et
les autorités responsable de la surveillance des marchés financiers”.

Art. 135. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, Afdeling 4, van dezelfde
wet, ingevoegd bij artikel 134, wordt een artikel 131/3 ingevoegd,
luidende :

Art. 135. Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 4, de la même
loi, inséré par l’article 134, il est inséré un article 131/3 rédigé comme
suit :

“Art. 131/3. § 1. De toezichtautoriteiten werken samen met de
autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de financiële markten
van een lidstaat, en wisselen met hen alle nuttige informatie uit die
nuttig is voor de uitoefening van hun respectieve toezichtsopdrachten.

“Art. 131/3. § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent
avec les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers
d’un État membre, toutes informations utiles à l’accomplissement de
leurs missions respectives.
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Art. 131. Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, il est
inséré, après l’article 131, une Section 3 intitulée “Coopération internationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les
autorités de supervision”.
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Art. 131. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, van dezelfde wet wordt na
artikel 131 een Afdeling 3 ingevoegd, luidende “Internationale samenwerking tussen de financiële toezichtautoriteiten en de toezichthouders”.
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§ 3. De onderwerping van de in dit artikel bedoelde autoriteiten aan
een beroepsgeheim vormt geen belemmering voor de naleving van de
in dit artikel bedoelde verplichting tot samenwerking.”.

§ 3. L’assujettissement des autorités visées au présent article à une
obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à
l’obligation de coopération prévue au présent article.”.

Art. 136. In dezelfde Afdeling 4 wordt een artikel 131/4 ingevoegd,
luidende :

Art. 136. Dans la même Section 4, il est inséré un article 131/4 rédigé
comme suit :

“Art. 131/4. De in artikel 131/3 bedoelde samenwerking en uitwisseling van vertrouwelijke informatie zijn afhankelijk van de naleving
van de volgende voorwaarden :

“Art. 131/4. La coopération et les échanges d’informations confidentielles visés à l’article 131/3, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :

1° naargelang het geval is de toezichtautoriteit van een lidstaat of de
autoriteit die belast is met het toezicht op de financiële markten van een
lidstaat, overeenkomstig de bepalingen van zijn nationaal recht,
onderworpen aan een beroepsgeheimregeling die ten minste gelijkwaardig is aan die waaraan de FSMA, als autoriteit die belast is met het
toezicht op de financiële markten, of de toezichtautoriteiten zijn
onderworpen;

1° l’autorité de contrôle d’un État membre ou l’autorité responsable
de la surveillance des marchés financiers d’un État membre, selon le
cas, est soumise, conformément aux dispositions de son droit national,
à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel
sont soumises, selon le cas, la FSMA agissant en tant qu’autorité
responsable de la surveillance des marchés ou les autorités de contrôle;

2° het wederkerige karakter van de informatie-uitwisseling;

2° la réciprocité de l’échange d’informations;

3° het verbod om de meegedeelde informatie voor andere doeleinden
te gebruiken dan het uitoefenen van de wettelijke opdrachten van de
toezichthouder van een lidstaat of van de autoriteit die belast is met het
toezicht op de financiële markten van een lidstaat, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de autoriteit die deze informatie meedeelt;

3° l’interdiction d’utiliser les informations communiquées à d’autres
fins que les missions légales d’autorité de contrôle d’un État membre ou
d’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d’un
État membre, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les
communique;

4° het verbod om de ontvangen informatie door te geven aan eender
welke derde, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming
van de autoriteit die deze informatie meedeelt. In geval van samenwerking tussen de FSMA, die optreedt als autoriteit die belast is met het
toezicht op de financiële markten, en de toezichtautoriteiten van een
lidstaat, of tussen de toezichtautoriteiten van een lidstaat en de
autoriteiten van die lidstaat die belast zijn met het toezicht op de
financiële markten, is dit vereiste niet van toepassing wanneer de
betrokken informatie wordt doorgegeven aan de toezichtautoriteiten of
aan de autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de financiële
markten van een andere lidstaat;

4° l’interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers
que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les
communique. En cas de coopération entre la FSMA, agissant en tant
qu’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers et les
autorités de contrôle d’un État membre, ou entre les autorités de
contrôle et les autorités responsables de la surveillance des marchés
financiers d’un État membre, cette exigence n’est pas requise en cas de
transmission aux autorités de contrôle ou responsable de la surveillance
des marchés financiers d’un autre État membre;

5° tenzij de Europese richtlijnen voorzien in een beroepsgeheim voor
de betrokken autoriteiten van een lidstaat, heeft de toezichthouder van
een lidstaat of de autoriteit die belast is met het toezicht op de financiële
markten van een lidstaat, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die voorziet in de uitwisseling van informatie en voldoet aan de
in voornoemde punten 1° tot en met 4° bedoelde voorwaarden.

5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation
de secret professionnel dans le chef des autorités concernées d’un État
membre, l’autorité de contrôle d’un État membre ou l’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d’un État membre a
signé un accord de coopération qui prévoit un échange d’information et
satisfait aux conditions visées sous les 1° à 4° ci-dessus.

§ 2. Wanneer de informatie die wordt meegedeeld, afkomstig is van
een toezichtautoriteit van een lidstaat of van de autoriteit van die
lidstaat die belast is met het toezicht op de financiële markten, wordt
deze alleen bekendgemaakt aan de autoriteiten van een derde land mits
de autoriteit van die lidstaat uitdrukkelijk akkoord gaat met deze
bekendmaking, en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen
voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden wordt doorgegeven.”.

§ 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d’une
autorité de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés
financiers d’un État membre, elles ne sont divulguées aux autorités
d’un pays tiers qu’avec l’accord explicite de cette autorité de l’État
membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a
donné son accord.”.

Art. 137. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, ingevoegd bij artikel 120,
wordt na artikel 131/4 een Afdeling 5 ingevoegd, luidende : “Internationale samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en de ETA’s”.

Art. 137. Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, inséré
par l’article 120, il est inséré, à la suite de l’article 131/4, une Section 5
intitulée “Coopération internationale des autorités de contrôle avec les
AES”.

Art. 138. In Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3, Afdeling 5, van dezelfde
wet, ingevoegd bij artikel 137, wordt een artikel 131/5 ingevoegd,
luidende :

Art. 138. Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 5, de la même
loi, inséré par l’article 137, il est inséré un article 131/5 rédigé comme
suit :

“Art. 131/5. De in artikel 85, § 1, 3° en 4°, bedoelde toezichtautoriteiten fungeren als aanspreekpunt voor de ETA’s.

“Art. 131/5. Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 3°
et 4°, servent de points de contact pour les AES.

Deze toezichtautoriteiten stellen de ETA’s in kennis van de gevallen
waarin hun met toepassing van artikel 13, § 3, derde lid, wordt
meegedeeld dat het volgens het recht van een derde land niet is
toegestaan dat de voorgeschreven gedragslijnen en procedures worden
toegepast, rekening houdend met eventuele juridische beperkingen die
de correcte toepassing van deze gedragslijnen en procedures kunnen
belemmeren, onder meer inzake geheimhouding en gegevensbescherming en andere beperkingen op de uitwisseling van informatie die
daartoe relevant kan zijn. Ze werken samen met de ETA’s bij het zoeken
naar een oplossing.”.

Ces autorités de contrôle informent les AES des cas dans lesquels
elles sont informées par application de l’article 13, § 3, alinéa 3, que le
droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et
procédures requises, tenant compte de toutes les contraintes juridiques
susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces
politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection
des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations
qui peuvent être utiles à cette fin. Elles coopèrent avec les AES à la
recherche d’une solution.”.
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§ 2. La FSMA, en sa qualité d’autorité responsable de la surveillance
des marchés financiers, coopère et échange des informations avec les
autorités de contrôle d’un État membre, chaque fois que cela s’avère
nécessaire pour l’exercice de leurs missions de surveillance respectives.
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§ 2. Als autoriteit die belast is met het toezicht op de financiële
markten, werkt de FSMA samen met de toezichtautoriteiten van een
lidstaat en wisselt zij alle nuttige informatie met hen uit, telkens als dit
nodig is voor de uitoefening van hun respectieve toezichtsopdrachten.
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Art. 139. In artikel 132 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :
1° paragrafen 1 en 2 worden vervangen als volgt :

Art. 139. A l’article 132 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :
1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

1° dat een inbreuk is begaan op de bepalingen van deze wet of van
de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan, van de
uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2015/849, van de Europese verordening betreffende geldovermakingen, of van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo’s,
die onder hun bevoegdheid vallen;

1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et
règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la
directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de
fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, qui ressortissent à leur
compétence;

2° dat niet wordt voldaan aan een vereiste die wordt opgelegd door
de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85 of, in voorkomend geval,
door de bij andere wetten aangewezen autoriteiten met toepassing van
de in 1° bedoelde bepalingen;

2° le non-respect d’une exigence imposée par les autorités de contrôle
visées à l’article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par
d’autres lois, en application de dispositions visées au 1°;

3° dat niet wordt voldaan aan vereisten die door de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85 of, in voorkomend geval, door de bij andere
wetten aangewezen autoriteiten als voorwaarden worden gesteld voor
een beslissing die wordt genomen met toepassing van de in 1° bedoelde
bepalingen, een administratieve geldboete opleggen aan de onderworpen entiteiten die onder hun bevoegdheid vallen en, in voorkomend
geval, aan een of meer leden van het wettelijk bestuursorgaan van die
entiteiten, van hun directiecomité en aan de personen die bij ontstentenis van een directiecomité deelnemen aan hun effectieve leiding, die
voor de vastgestelde inbreuk verantwoordelijk zijn.

3° le non-respect d’exigences fixées par les autorités de contrôle
visées à l’article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par
d’autres lois, comme conditions à une décision prise en application des
dispositions visées au 1°, imposer une amende administrative aux
entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à
un ou plusieurs membres de l’organe légal d’administration de ces
entités, de leur comité de direction, ainsi qu’aux personnes qui, en
l’absence de comité de direction, participent à leur direction effective,
responsables de l’infraction constatée.

§ 2. Indien de in paragraaf 1 bedoelde inbreuk werd begaan door een
van de in artikel 5, § 1, 1° tot en met 22°, bedoelde onderworpen
entiteiten, bedraagt de in dezelfde paragraaf 1 bedoelde administratieve geldboete, voor hetzelfde feit of voor hetzelfde geheel van feiten :

§ 2. Si l’infraction visée au paragraphe 1er a été commise par une des
entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, le montant de
l’amende administrative visée au même paragraphe 1er s’élève, pour le
même fait ou pour le même ensemble de faits :

1° maximaal 5 000 000 euro of, indien dit hoger is, tien procent van de
jaarlijkse netto-omzet van het voorbije boekjaar, indien het gaat om een
rechtspersoon;

1° à maximum 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par
application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre
d’affaires annuel net de l’exercice précédent, s’il s’agit d’une personne
morale;

2° maximaal 5 000 000 euro, indien het gaat om een natuurlijke
persoon;

2° à maximum 5 000 000 euros, s’il s’agit d’une personne physique.

Indien de in paragraaf 1 bedoelde inbreuk werd begaan door een van
de in artikel 5, § 1, 23° tot en met 33°, bedoelde entiteiten, bedraagt de
in dezelfde paragraaf 1 bedoelde administratieve geldboete, voor
hetzelfde feit of voor hetzelfde geheel van feiten, maximaal 1 250 000 euro.

Si l’infraction visé au paragraphe 1er a été commise par une des
entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 33°, le montant de
l’amende administrative visée au même paragraphe 1er s’élève, pour le
même fait ou pour le même ensemble de faits, à maximum
1 250 000 euros.

Onverminderd de in het eerste en tweede lid bepaalde maximumbedragen voor de geldboetes mag, wanneer de inbreuk voor de onderworpen entiteit winst heeft opgeleverd of haar heeft toegelaten verlies
te vermijden, het maximumbedrag van de administratieve geldboete
worden verhoogd tot het dubbele van het bedrag van deze winst of dit
verlies.

Sans préjudice des montants maximum d’amendes prévus aux
alinéas 1er et 2, lorsque l’infraction a procuré un profit à l’entité
assujettie ou a permis à celle-ci d’éviter une perte, le montant maximum
de l’amende administrative peut être porté au double du montant de ce
profit ou de cette perte.

Het eerste lid, 2°, en het tweede en derde lid zijn van toepassing
wanneer een administratieve geldboete wordt opgelegd aan een of
meer leden van het wettelijk bestuursorgaan van een betrokken entiteit,
van haar directiecomité of aan de personen die bij ontstentenis van een
directiecomité deelnemen aan de effectieve leiding van de entiteit,
overeenkomstig paragraaf 1.”.

Les alinéas 1er, 2°, et 2 et 3 sont applicables lorsqu’une amende
administrative est infligée à un ou plusieurs membres de l’organe légal
d’administration d’une entité assujettie, de son comité de direction, ou
aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à la
direction effective d’une telle entité, conformément au paragraphe 1er.”.

2° paragraaf 3 wordt aangevuld met de bepaling onder 8°, luidende :
“8° de mate waarin de betrokkene heeft rekening gehouden met de
richtsnoeren voor de risico-gebaseerde benadering die de toezichtautoriteiten gebeurlijk hebben uitgewerkt op basis van artikel 86, § 2.”;
3° in paragraaf 6, eerste lid :

2° le paragraphe 3 est complété par le 8° rédigé comme suit :
“8° dans quelle mesure la personne en cause a tenu compte des lignes
de conduite pour l’approche basée sur le risque que les autorités de
contrôle ont éventuellement élaborées sur la base de l’article 86, § 2.”;
3° dans le paragraphe 6, alinéa 1er :

a) worden de woorden “artikel 58/11, derde en vierde lid, van de wet
van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, of op
artikel 14/1, tweede en derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden “artikel 1 :35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”;

a) les mots “l’article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur
les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ou à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des Sociétés” sont remplacés par les
mots “l’article 1 :35 du Code des sociétés et des associations”;

b) worden de woorden “voornoemde artikelen” vervangen door de
woorden “voornoemd artikel”;

b) les mots “aux articles précités” sont remplacés par les mots “à
l’article précité”;

c) worden de woorden “artikel 58/11 van de voornoemde wet en in
artikel 14/1 van het voornoemde wetboek” vervangen door de
woorden “hetzelfde artikel”;

c) les mots “l’article 58/11 de la loi précitée et à l’article 14/1” sont
remplacés par les mots “au même article ”;

4° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 7 en 8, luidende :

4° l’article est complété avec les paragraphes 7 et 8 rédigés comme
suit :

“§ 7. Voor de toepassing van paragraaf 2, eerste lid, 1°, wordt de
jaarlijkse netto-omzet bepaald op grond van de meest recente door de
raad van bestuur of het bestuursorgaan van de onderworpen entiteit

“§ 7. Pour l’application du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le chiffre
d’affaires annuel net est déterminé sur la base des derniers comptes
annuels établis par le conseil d’administration ou l’organe

Download date: 12/10/2020

“§ 1er. Sans préjudice d’autres mesures prévues par la présente loi ou
par d’autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de
contrôle visées à l’article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées
par d’autres lois, peuvent, lorsqu’elles constatent :

Company: x

“§ 1. Onverminderd andere bij deze wet of bij andere wettelijke of
reglementaire bepalingen voorgeschreven maatregelen, kunnen de
toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85 of, in voorkomend geval, de
bij andere wetten aangewezen autoriteiten, indien zij vaststellen :

eke.cauwenberghs@kluwer.be

M&D Seminars

57490

57
BELGISCH STAATSBLAD — 05.08.2020 — MONITEUR BELGE

57491

Indien de rechtspersoon een moederonderneming is of een dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde
jaarrekening moet opstellen, dan wordt onder jaarlijkse netto-omzet
begrepen de jaarlijkse netto-omzet op grond van de meest recente door
de raad van bestuur of het bestuursorgaan van de uiteindelijke
moederonderneming opgestelde geconsolideerde jaarrekening.

Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale
d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés, il
y a lieu d’entendre par “chiffre d’affaires annuel net” le chiffre d’affaires
annuel net tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés établis par
le conseil d’administration ou l’organe d’administration de l’entreprise
mère ultime.

§ 8. Rechtspersonen, zelfs indien zij niet zijn onderworpen, zijn
burgerrechtelijk aansprakelijk voor de administratieve geldboetes die
worden opgelegd aan de onderworpen natuurlijke personen die er hun
activiteit uitoefenen als bestuurder of actieve vennoot of op grond van
een ondernemingsovereenkomst of mandaat.”.

§ 8. Les personnes morales, même non assujetties, sont civilement
responsables des amendes administratives infligées aux personnes
physiques assujetties qui y exercent leur activité en tant qu’administrateur ou qu’associé actif ou en vertu d’un contrat d’entreprise ou de
mandat.”.

Art. 140. In artikel 133 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Art. 140. Dans l’article 133 de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

1° er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende :
“§ 2/1. De administratieve geldboete voor de onderworpen entiteiten als bedoeld in artikel 5, § 1, 23°, wordt opgelegd conform de
bepalingen van artikel 56 en 58 tot 60 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op
de bedrijfsrevisoren.”;
2° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidende :
“Voor de toepassing van artikel 132, § 6, gebeurt het horen of
oproepen bedoeld in het eerste lid door de Administratie van de
Thesaurie en bij voorkeur schriftelijk op elektronische wijze. De
betrokken entiteit of persoon kan steeds verzoeken om mondeling
gehoord te worden. De Koning kan voor de toepassing van dit lid
aanvullende modaliteiten en procedureregels bepalen.”;
3° in paragraaf 4 :

1° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit :
“§ 2/1. L’amende administrative imposée aux entités assujetties
visées à l’article 5, § 1er, 23°, est imposée conformément aux dispositions des articles 56 et 58 à 60 de la loi du 7 décembre 2016 portant
organisation de la profession et de la supervision publique des
réviseurs d’entreprises.″;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
“Pour l’application de l’article 132, § 6, l’audition ou la convocation
visée au premier alinéa est conduite par l’Administration de la
Trésorerie, de préférence par écrit par voie électronique. L’entité ou la
personne concernée peuvent demander à être entendues oralement. Le
Roi peut déterminer des modalités et des règles de procédure
supplémentaires pour l’application du présent paragraphe.”;
3° dans le paragraphe 4 :

a) worden de woorden “De toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85,
§ 1, 5° tot en met 12°” vervangen door de woorden “De toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 85, § 1, 5° en 7° tot en met 12°”;

a) les mots “Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 5° à
12°” sont remplacés par les mots “Les autorités de contrôle visées à
l’article 85, § 1er, 5°, et 7° à 12°”;

b) worden de woorden “de onderworpen entiteiten bedoeld in
artikel 5, § 1, 21°, 23° tot en met 32°” vervangen door de woorden “de
onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 21°, 24° tot en
met 32°”.

b) les mots “entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 21°, 23° à 32°”
sont remplacés par les mots “entités assujetties visées à l’article 5, § 1er,
21°, 24° à 32°”.

Art. 141. In artikel 135, § 2, van dezelfde wet worden de woorden
“met inbegrip van de minnelijke schikkingen die ze in voorkomend
geval mogen treffen,” ingevoegd tussen de woorden “bedoeld in
artikel 5, § 1, 4° tot en met 21°,” en de woorden “evenals over een
eventueel beroep daartegen”.

Art. 141. Dans l’article 135, § 2, de la même loi, les mots “en ce
compris les règlements transactionnels qu’elles sont, le cas échéant,
habilitées à conclure,” sont insérés entre les mots “visées à l’article 5,
§ 1er, 4° à 21°,” et les mots “ainsi que des recours éventuels”.

Art. 142. In de Franse tekst van artikel 136 van dezelfde wet worden
de woorden “la présente loi, des arrêtés” vervangen door de woorden
“la présente loi et des arrêtés”.

Art. 142. Dans l’article 136 de la même loi, les mots “la présente loi,
des arrêtés” sont remplacées par les mots “la présente loi et des
arrêtés”.

Art. 143. In bijlage II, artikel 1, van dezelfde wet worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 143. Dans l’annexe II, article 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a) in de bepaling onder 2°, c), wordt het woord “aanvullend”
ingevoegd tussen de woorden “een” en “pensioenstelsel”;

a) au 2°, c), dans le texte néerlandais, le mot “aanvullend” est inséré
entre les mots “een” et “pensioenstelsel”;

b) in de bepaling onder 3° wordt het inleidende gedeelte vervangen
als volgt :

b) au 3°, la partie introductive est remplacée par ce qui suit :

“3° geografische risicofactoren – registratie, vestiging of woonst in :”.

“3° facteurs de risques géographiques enregistrement, établissement,
résidence dans des :”.

Art. 144. In bijlage III, artikel 1, van dezelfde wet worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 144. Dans l’annexe III, article 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a) de bepaling onder 1° wordt aangevuld met de bepaling onder g),
luidende :
“g) de cliënt is een onderdaan van een derde land die in een lidstaat
verblijfsrechten of het staatsburgerschap aanvraagt in ruil voor kapitaaloverdrachten, de aankoop van onroerend goed of overheidsobligaties of investeringen in vennootschappen in een lidstaat;”;
b) in de bepaling onder 2° wordt :
i) in de Franse tekst het woord “transactions” vervangen door het
woord “opérations”;
ii) de bepaling onder c) vervangen als volgt :
“c) zakelijke relaties op afstand of verrichtingen op afstand, zonder
bepaalde garanties, zoals elektronische identificatiemiddelen of relevante vertrouwensdiensten zoals gedefinieerd in Verordening (EU)
nr. 910/2014 of ieder andere identificatieproces dat veilig is, op afstand

a) le 1° est complété par le g) rédigé comme suit :
“g) clients ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de
séjour ou la citoyenneté dans un État membre moyennant des transferts
de capitaux, l’achat de propriétés ou d’obligations d’État, ou encore
d’investissements dans des sociétés privées dans un État membre;”;
b) au 2° :
i) le mot “transactions” est remplacé par le mot “opérations”;
ii) le c) est remplacé par ce qui suit :
“c) relations d’affaires ou opérations qui n’impliquent pas la présence
physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties
telles que le recours à des moyens d’identification électroniques,
l’intervention de services de confiance pertinents au sens du
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d’administration de l’entité assujettie. Si la personne morale concernée
ne réalise pas de chiffre d’affaires, il y a lieu d’entendre par “chiffre
d’affaires annuel total” le type de revenus correspondant au chiffre
d’affaires, soit conformément aux directives comptables européennes
pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne
morale concernée, conformément au droit interne de l’État dans lequel
la personne morale a son siège statutaire.

Company: x

opgestelde jaarrekening. Indien de betrokken rechtspersoon geen
omzet realiseert, wordt onder totale jaaromzet begrepen de met omzet
overeenstemmende soort inkomsten, hetzij overeenkomstig de toepasselijke Europese jaarrekeningenrichtlijnen hetzij, indien die niet van
toepassing zijn op de betrokken rechtspersoon, overeenkomstig het
nationale recht van de lidstaat waar de rechtspersoon gevestigd is.
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of langs elektronische weg plaatsvindt en door de relevante nationale
autoriteiten is gereglementeerd, erkend, goedgekeurd of aanvaard;”;
iii) de bepaling wordt aangevuld met de bepaling onder f), luidende :

règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d’identification
sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou
accepté par les autorités nationales concernées;”;
iii) le 2° est complété par le f) rédigé comme suit :

Art. 145. In dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van
5 mei 2019, wordt een bijlage IV ingevoegd die als bijlage is gevoegd bij
deze wet.

Art. 145. Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du
5 mai 2019, il est inséré une annexe IV qui est joint en annexe à la
présente loi.

HOOFDSTUK 7 — Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht

CHAPITRE 7 — Modifications du Code de droit économique

Art. 146. In artikel VII.181, § 1, eerste lid, van het Wetboek van
economisch recht, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019,
worden in de bepaling onder 7° de woorden “of enige andere wettelijke
of reglementaire bepaling waarop zij toeziet” ingevoegd tussen de
woorden “ter uitvoering van dit hoofdstuk” en het woord “, verricht”.

Art. 146. Dans l’article VII.181, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit
économique, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, le point 7°
est complété par les mots “ou de toute autre disposition légale ou
réglementaire dont elle assure le contrôle”.

HOOFDSTUK 8 — Wijzigingen van de wet van 7 december 2016
tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht
op de bedrijfsrevisoren

CHAPITRE 8 — Modifications de la loi du 7 décembre 2016
portant organisation de la profession et de la supervision publique
des réviseurs d’entreprises

Art. 147. In artikel 5, § 1, van de wet van 7 december 2016 tot
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt :

Art. 147. Dans l’article 5, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant
organisation de la profession et de la supervision publique des
réviseurs d’entreprises, le 2° est remplacé par ce qui suit :

“2° betrouwbaar zijn, wat betekent :

“2° être honorable, c’est-à-dire :

a) niet beroofd zijn of zijn geweest van de burgerlijke en politieke
rechten;

a) ne pas être ou avoir été privé de ses droits civils et politiques;

b) niet in staat van faillissement zijn of verklaard zijn geweest zonder
eerherstel te hebben gekregen;

b) ne pas être en faillite ou avoir été déclaré en faillite sans avoir
obtenu la réhabilitation;

c) niet veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf, zelfs voorwaardelijk,
van ten minste drie maanden op grond van de volgende Belgische
regelgeving of buitenlandse bepalingen die hetzelfde voorwerp hebben :

c) ne pas avoir encouru une peine d’emprisonnement, même
conditionnelle, de trois mois au moins sur la base de la réglementation
belge suivante ou de dispositions étrangères ayant le même objet :

i) een van de strafbare feiten vermeld in artikel 1 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;

i) l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal
n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains
condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou
activités;

ii) een inbreuk op de wet van 20 september 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven;

ii) une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation
de l’économie;

iii) een inbreuk op het Wetboek van Vennootschappen of het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en hun uitvoeringsbesluiten;

iii) une infraction au Code des sociétés ou au Code des sociétés et des
associations et à leurs arrêtés d’exécution;

iv) een inbreuk op het Wetboek van economisch recht en haar
uitvoeringsbesluiten;

iv) une infraction au Code de droit économique et à ses arrêtés
d’exécution;

v) een inbreuk op de fiscale wetgeving;

v) une infraction à la législation fiscale;

d) niet veroordeeld zijn tot een criminele straf;

d) ne pas être condamné à une peine criminelle;

e) niet veroordeeld zijn voor een inbreuk op artikel 140, 140septies, 141
of 505, 2°, 3° en 4°, van het Strafwetboek of buitenlandse bepalingen die
hetzelfde voorwerp hebben;

e) ne pas être condamné pour une infraction aux articles 140,
140septies, 141 ou 505, 2°, 3° et 4°, du Code pénal ou à des dispositions
étrangères ayant le même objet;

f) niet veroordeeld zijn tot een strafrechtelijke geldboete wegens een
inbreuk op de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking
van het gebruik van contanten en op haar uitvoeringsbesluiten, of
buitenlandse bepalingen die hetzelfde voorwerp hebben;”.

f) ne pas être condamné à une amende pénale pour une infraction à
la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de
l’utilisation des espèces et à ses arrêtés d’exécution, ou à des de
dispositions étrangères ayant le même objet;”.

Art. 148. Artikel 6, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met de
bepaling onder 4°, luidende :

Art. 148. L’article 6, § 1er, de la même loi est complété par un 4°
redigé comme suit :

“4° één van haar vennoten, één van de leden van het wettelijk
bestuursorgaan, één van de leden van de werkelijke leiding, één van de
vaste vertegenwoordigers van een rechtspersoon of één van de
uiteindelijke begunstigden, bedoeld in artikel 4, 27°, van de wet van
18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van
contanten, bevindt zich niet in één van in artikel 5, § 1, 2°, bedoelde
situaties.”.

“4° l’un de ses associés, l’un des membres de l’organe légal de
gestion, l’un des membres de la direction effective, l’un des représentants permanents d’une personne morale ou l’un des bénéficiaires
effectifs, tel que visé à l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre
2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces,
ne se trouve pas dans l’une des situations visées à l’article 5, § 1er, 2°.”.

Art. 149. In artikel 6, § 2, van dezelfde wet wordt de bepaling onder
4° opgeheven.

Art. 149. Dans l’article 6, § 2, de la même loi, le 4° est abrogé.

Art. 150. In artikel 7, § 1, van dezelfde wet wordt de bepaling onder
3° vervangen als volgt :

Art. 150. Dans l’article 7, § 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par
ce qui suit :

“3° voldoen aan de voorwaarden van betrouwbaarheid, wat betekent
zich niet bevinden in één van in artikel 5, § 1, 2°, bedoelde situaties;”.

“3° remplir les conditions d’honorabilité, c’est-à-dire ne pas se
trouver dans l’une des situations visées à l’article 5, § 1er, 2°;”.
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“f) opérations liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux
produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur
archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur
scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées.”.

Company: x

“f) verrichtingen in verband met aardolie, wapens, edele metalen,
tabaksproducten, culturele kunstvoorwerpen en andere artikelen van
archeologisch, historisch, cultureel en religieus belang of met grote
wetenschappelijke waarde, alsook ivoor en beschermde soorten.”.
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“9° één van haar vennoten, één van de leden van het wettelijk
bestuursorgaan, één van de leden van de werkelijke leiding, één van de
vaste vertegenwoordigers van een rechtspersoon of één van de
uiteindelijke begunstigden, bedoeld in artikel 4, 27°, van de wet van
18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van
contanten, bevindt zich niet in één van in artikel 5, § 1, 2°, bedoelde
situaties.”.

“9° l’un de ses associés, l’un des membres de l’organe légal de
gestion, l’un des membres de la direction effective, l’un des représentants permanents d’une personne morale ou l’un des bénéficiaires
effectifs, tel que visé à l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre
2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces,
ne se trouve pas dans l’une des situations visées à l’article 5, § 1er, 2°.”.

Art. 152. In artikel 9 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 152. Dans l’article 9 de la même loi, modifié par la loi du
30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een bepaling onder 3°,
luidende :

1° le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

“3° wanneer de bedrijfsrevisor, of in het kader van een rechtspersoon,
één van haar vennoten, één van de leden van het wettelijk bestuursorgaan, één van de leden van de werkelijke leiding, één van de vaste
vertegenwoordigers van een rechtspersoon of één van de uiteindelijke
begunstigden, bedoeld in artikel 4, 27°, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering
van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten zich
bevindt in één van in artikel 5, § 1, 2°, a) tot en met f), bedoelde
situaties.”;

“3° lorsque le réviseur d’entreprises, ou dans le cadre d’une personne
morale, l’un de ses associés, l’un des membres de l’organe légal de
gestion, l’un des membres de la direction effective, l’un des représentants permanents d’une personne morale ou l’un des bénéficiaires
effectifs, tel que visé à l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces,
se trouve dans l’une des situations visées à l’article 5, § 1er, 2°, a),
jusqu’au f).”;

2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden “de artikelen 5, § 1,
6°, en 7, § 1, 7°,” vervangen door de woorden “artikel 5, § 1, 2,° en 6°,
artikel 6, § 1, 4°, artikel 7, § 1, 3° en 7°, en artikel 8, 9°,”.

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “aux articles 5, § 1er, 6°,
et 7, § 1er, 7°,” sont remplacés par les mots “à l’article 5, § 1er, 2,° et 6°,
à l’article 6, § 1er, 4°, à l’article 7, § 1er, 3° et 7°, et à l’article 8, 9°,”.

HOOFDSTUK 9 — Wijzigingen van de wet van 17 maart 2019
betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur

CHAPITRE 9 — Modifications de la loi du 17 mars 2019
relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal

Art. 153. Artikel 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de
beroepen van accountant en belastingadviseur, waarvan de bestaande
tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met de paragrafen 2 en
3, luidende :

Art. 153. L’article 6 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions
d’expert-comptable et de conseiller fiscal, dont le texte actuel formera le
paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme
suit :

“§ 2. Niemand mag als zelfstandige, noch als natuurlijk persoon noch
als rechtspersoon, voor rekening van derden, in hoofdberoep of
bijberoep, de beroepsactiviteiten als bedoeld in paragraaf 1 uitoefenen,
indien hij niet ingeschreven is in het openbaar register als beroepsbeoefenaar, noch op de aparte lijst in het openbaar register bedoeld in
artikel 29, § 2.

“§ 2. Nul ne peut en outre exercer comme indépendant, en tant que
personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre
principal ou accessoire, les activités professionnelles visées au paragraphe 1er, s’il n’est inscrit dans le registre public en tant que professionnel
ou sur la liste séparée du registre public visé à l’article 29, § 2.

Het eerste lid is niet van toepassing op de personen die op grond van
wettelijke of reglementaire bepalingen of op grond van beroepsgebruiken gewoonlijk de activiteiten uitoefenen bedoeld in paragraaf 1 en die
eveneens onderworpen zijn aan de wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

L’alinéa 1er ne s’applique pas aux personnes qui, en vertu de
dispositions légales ou réglementaires ou des usages de la profession,
exercent habituellement les activités visées dans le paragraphe 1er et qui
sont également soumises à la loi du 18 septembre 2017 relative à la
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

§ 3. Kunnen niet ingeschreven worden op de aparte lijst in het
openbaar register bedoeld in artikel 29, § 2 :

§ 3. Ne peuvent être inscrits sur la liste séparée du registre public
visée à l’article 29, § 2 :

1° diegenen die in het verleden tuchtrechtelijk werden geschrapt van
het tableau der leden of de lijst van de stagiairs van een gereglementeerd beroep, zolang zij geen eerherstel bekomen hebben;

1° ceux qui, par le passé et suite à une sanction disciplinaire, ont été
radiés du tableau des membres ou de la liste des stagiaires d’une
profession réglementée, aussi longtemps qu’ils n’auront pas obtenu une
réhabilitation;

2° diegenen die niet voldoen aan de voorwaarden bedoeld in
artikel 10, § 1, 2°, 3° en 4°, § 2 en § 3;

2° ceux qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 10,
§ 1er, 2°, 3° et 4°, § 2 et § 3;

3° diegenen die veroordeeld zijn voor een inbreuk op de wet van
18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van
contanten of die een sanctie hebben opgelopen in de zin van artikel 118
van deze wet.”.

3° ceux qui ont été condamnés pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces
ou qui ont encouru une sanction au sens de l’article 118 de cette loi.”.

Art. 154. Artikel 29 van dezelfde wet, waarvan de bestaande tekst
paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2,
luidende :

Art. 154. L’article 29 de la même loi, dont le texte actuel formera le
paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

“§ 2. Het Instituut houdt in het openbaar register een aparte lijst bij
van de personen bedoeld in artikel 6, § 2, eerste lid, omvattende de
personen die de beroepsactiviteiten als bedoeld in artikel 6, § 1,
uitoefenen, zonder het voeren van de beroepstitel bedoeld in paragraaf 1, om toe te laten de lijst van deze personen te raadplegen en na
te kijken.”.

“§ 2. L’institut tient le registre public une liste séparée des personnes
visées à l’article 6, § 2, alinéa 1er, reprenant les personnes qui exercent
les activités professionnelles visées à l’article 6, § 1er, sans porter le titre
professionnel visé au paragraphe 1er, afin de lui permettre de consulter
et de vérifier cette liste de personnes.”.

Art. 155. In artikel 30 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 155. A l’article 30 de la même loi, modifiée par la loi du
2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° in de eerste zin worden de woorden “bedoeld in artikel 29, § 1,”
ingevoegd tussen de woorden “register” en “bevat”;

1° dans la première phrase, les mots “visés à l’article 29, § 1er,” sont
insérés entre les mots “registre public” et “contient”;
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Art. 151. L’article 8 de la même loi, modifié par la loi du
30 juillet 2018, est complété par un 9° rédigé comme suit :

Company: x

Art. 151. Artikel 8 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
30 juli 2018, wordt aangevuld met de bepaling onder 9°, luidende :

eke.cauwenberghs@kluwer.be

M&D Seminars

60
BELGISCH STAATSBLAD — 05.08.2020 — MONITEUR BELGE

“§ 2. De aparte lijst van het openbaar register bedoeld in artikel 29,
§ 2, bevat :

“§ 2. La liste séparée du registre public visée à l’article 29, § 2,
contient :

1° de naam van de persoon, natuurlijke persoon en rechtspersoon, en
de contactgegevens;

1° le nom de la personne physique et de la personne morale et ses
coordonnées;

2° het adres waar deze persoon de activiteiten uitoefent en, ingeval
het een rechtspersoon betreft, het adres van de maatschappelijke zetel;

2° l’adresse où ces personnes exercent leurs activités et, dans le cas
d’une personne morale, l’adresse du siège social;

3° het ondernemingsnummer, zowel als natuurlijk persoon als
rechtspersoon.

3° le numéro d’entreprise, tant comme personne physique que
comme personne morale.

De Koning kan, na advies van de Raad van het Instituut, de aparte
lijst in het openbaar register, bedoeld in artikel 29, § 2, aanvullen met
bijkomende gegevens die rechtstreeks verband houden met de beroepsuitoefening, alsook de nadere regels van het openbaar register vaststellen. Die bijkomende gegevens zijn beperkt tot wat strikt noodzakelijk is
voor de doeleinden van het openbaar register.

Le Roi peut, après avis du Conseil de l’Institut, compléter la liste
séparée du registre public, visée à l’article 29, § 2, par des informations
complémentaires directement liées à l’exercice de la profession, ainsi
que déterminer les autres règles du registre public. Ces données
supplémentaires sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux
fins du registre public.

De Raad van het Instituut brengt zijn advies uit binnen de drie
maanden na ontvangst van de adviesaanvraag over het ontwerp, zo
niet wordt de Raad van het Instituut geacht geen opmerkingen op het
ontwerp te hebben.

Le Conseil de l’Institut rend son avis dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande d’avis sur le projet, faute de
quoi le Conseil de l’Institut est réputé ne pas avoir de commentaires sur
ce projet.

§ 3. Bij elke kandidatuur wordt een dossier gevoegd, met de in deze
paragraaf genoemde gegevens. Het dossier omvat bovendien een
omstandige beschrijving van de samenstelling en de organisatie van
zijn kantoor en van zijn werkmethodes. Indien de persoon werkzaam is
of is geweest in het kader van een rechtspersoon, omvat het dossier
bovendien een beschrijving van de rechtspersoon, haar organisatie en
werking en van de plaats die de persoon erin bekleedt.

§ 3. Chaque candidature sera accompagnée d’un dossier contenant
les données auxquelles il est référé dans le présent paragraphe. Le
dossier contient en outre une description détaillée de la composition et
de l’organisation de son cabinet et de ses méthodes de travail. Si la
personne est active au sein d’une personne morale ou l’a été dans le
passé, le dossier contiendra en outre une description de la personne
morale, de son organisation et de son fonctionnement, ainsi que de la
fonction que la personne y occupait.

De Raad van het Instituut mag van een persoon eisen dat hij zijn
dossier vervolledigt door overlegging, binnen de termijn die zij
vaststellen, van alle stukken of gegevens die nodig zijn om over de
aanvraag te kunnen beslissen.

Le Conseil de l’Institut peut exiger d’une personne qu’elle complète
son dossier par la production, dans le délai qu’il fixera, de tous
documents ou toutes données nécessaires afin de prendre une décision
relative à la demande.

De Koning bepaalt, na advies van de Raad van het Instituut, de
nadere regels voor de inschrijving in het openbaar register.

Le Roi détermine, après avis du Conseil de l’Institut, les modalités de
l’inscription dans le registre public.

De Raad van het Instituut brengt zijn advies uit binnen de drie
maanden na ontvangst van de adviesaanvraag over het ontwerp, zo
niet wordt de Raad van het Instituut geacht geen opmerkingen op het
ontwerp te hebben.”.

Le Conseil de l’Institut rend son avis dans les trois mois après la
réception de la demande d’avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil
de l’Institut est réputé n’avoir aucune observation sur le projet.”.

Art. 156. In artikel 31, tweede lid, van dezelfde wet het woord
“beroepsbeoefenaar” vervangen door de woorden “persoon ingeschreven in het openbaar register”.

Art. 156. Dans l’article 31, alinéa 2, de la même loi, les mots “Le
professionnel” sont remplacés par les mots “La personne inscrite dans
le registre public”.

Art. 157. Artikel 33 van dezelfde wet, waarvan de bestaande tekst
paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2,
luidende :

Art. 157. L’article 33 de la même loi, dont le texte actuel formera le
paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

“§ 2. Wanneer de persoon bedoeld in artikel 29, § 2, hierom verzoekt,
wordt hij uit het openbaar register uitgeschreven.

“§ 2. Lorsque la personne visée à l’article 29, § 2, le demande, elle est
désinscrite du registre public.

Wanneer de persoon om de uitschrijving van het openbaar register
verzoekt, terwijl hij het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke
procedure voor een inbreuk op de wet van 18 september 2017 tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten of die een
sanctie heeft opgelopen in de zin van artikel 118 van de wet van
18 september 2017, kan hij slechts uitgeschreven worden na de
beslissing van de gerechtelijke instantie of in voorkomend geval na de
beslissing van de toezichtautoriteiten bedoeld in artikel 118 van de wet
van 18 september 2017.

Lorsque la personne demande sa désinscription du registre public,
tandis qu’elle fait l’objet d’une procédure judiciaire pour infraction à la
loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de
l’utilisation des espèces ou qui aà encouru une sanction au sens de
l’article 118 de la loi du 18 septembre 2017, elle ne peut être désinscrite
qu’après la décision de l’instance judiciaire ou, le cas échéant, qu’après
la décision des autorités de contrôle visées à l’article 118 de la loi du
18 septembre 2017.

De uitschrijving heeft tot gevolg dat de betrokken persoon noch als
zelfstandige, noch als natuurlijk persoon noch als rechtspersoon, voor
rekening van derden, in hoofdberoep of bijberoep, de beroepsactiviteiten als bedoeld in artikel 6, § 1, van deze wet meer mag uitoefenen.

La désinscription a pour conséquence que la personne concernée ne
peut plus exercer, ni comme indépendant, en tant que personne
physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou
complémentaire, les activités professionnelles visées à l’article 6, § 1er,
de la présente loi.

De persoonsgegevens behandeld door het Instituut worden bijgehouden zolang dat nodig is om de doeleinden door of krachtens deze wet
te behalen en maximaal gedurende tien jaar te rekenen vanaf de
uitschrijving.

Les données à caractère personnel traitées par l’Institut sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités de ou en vertu de
la présente loi et au maximum dix ans à partir de la désinscription.

Art. 158. In artikel 34, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden “of de persoon bedoeld in artikel 29, § 2,” ingevoegd tussen
de woorden “fiscaal accountant” en het woord “die”.

Art. 158. Dans l’article 34, alinéa 1er, de la même loi, les mots “ou la
personne visée à l’article 29, § 2,” sont insérés entre les mots “l’expertcomptable-fiscaliste (interne)” et le mot “qui”.

Art. 159. In artikel 37 van dezelfde wet worden in de eerste zin de
woorden “, met uitzondering van de personen bedoeld in artikel 29,
§ 2,” ingevoegd tussen het woord “register” en het woord “handelt”.

Art. 159. Dans l’article 37 de la même loi, dans la première phrase,
les mots “, à l’exception des personnes visées à l’article 29, § 2,” sont
insérés entre le mot “public” et le mot “s’acquitte”.

Art. 160. In artikel 39, eerste lid, van dezelfde wet, worden de
woorden “, met uitzondering van de personen bedoeld in artikel 29,
§ 2,” ingevoegd tussen het woord “register” en het woord “beschikt”.

Art. 160. Dans l’article 39, alinéa 1er, de la même loi, les mots “, à
l’exception des personnes visées à l’article 29, § 2,” sont insérés entre le
mot “public” et le mot “dispose”.
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2° l’article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est
complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :

Company: x

2° het artikel, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen,
wordt aangevuld met de paragrafen 2 en 3, luidende :
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Art. 162. In artikel 51 van dezelfde wet worden in de eerste zin de
woorden “, met uitzondering van de personen bedoeld in artikel 29,
§ 2,” ingevoegd tussen de woorden “register” en “geen”.

Art. 162. Dans l’article 51 de la même loi, la première phrase est
complété par les mots “, à l’exception des personnes visées à l’article 29,
§ 2,”.

Art. 163. In artikel 52 van dezelfde wet worden de woorden “, met
uitzondering van de personen bedoeld in artikel 29, § 2,” ingevoegd
tussen de woorden “register” en “vertrouwelijke”.

Art. 163. Dans l’article 52 de la même loi, les mots “, à l’exception
des personnes visées à l’article 29, § 2,” sont insérés entre le mot
“public” et le mot “communique”.

Art. 164. Artikel 54 van dezelfde wet, waarvan de bestaande tekst
paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2,
luidende :

Art. 164. L’article 54 de la même loi, dont le texte actuel formera le
paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

“§ 2. De personen die ingeschreven moeten worden op de aparte lijst
in het openbaar register bedoeld in artikel 29, § 2, betalen de
administratieve kosten die worden aangerekend voor de behandeling
van hun dossier, als vastgesteld door de Raad van het Instituut.

“§ 2. Les personnes qui doivent être inscrites sur la liste séparée du
registre public visée à l’article 29, § 2, payent les frais administratifs
facturés pour le traitement de leur dossier, tels que déterminés par le
Conseil de l’Institut.

De personen die inschreven zijn op de aparte lijst in het openbaar
register bedoeld in artikel 29, § 2, betalen jaarlijks een bijdrage aan het
Instituut die gelijk is aan de bijdrage van de personen bedoeld in
artikel 6, § 1.

Les personnes inscrites sur la liste séparée du registre public visée à
l’article 29, § 2, paient une cotisation annuelle à l’Institut, qui correspond à la cotisation des personnes visées à l’article 6, § 1er.

Deze bijdrage kan jaarlijks geïndexeerd worden.”.

La cotisation peut être indexée annuellement.”.

Art. 165. Artikel 62, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met de
bepaling onder 9°, luidende :

Art. 165. L’article 62, § 1er, de la même loi, est complété par le 9°
rédigé comme suit :

“9° het toezien op de naleving door de personen bedoeld in artikel 6,
§ 2, van de modaliteiten en voorwaarden van de wet van 18 september
2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.”.

“9° s’assurer du respect par les personnes visées à l’article 6, § 2, des
modalités et conditions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.”.

Art. 166. Artikel 72, eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld
met de bepaling onder 13°, luidende :

Art. 166. L’article 72, l’alinéa 1er, de la même loi, est complété par le
13° rédigé comme suit :

“13° erop toezien dat de personen bedoeld in artikel 6, § 2, de
modaliteiten en voorwaarden naleven van de wet van 18 september
2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. De Raad
van het Instituut zal in naam en voor rekening van het Instituut al zijn
bevoegdheden als toezichtautoriteit in de zin van artikel 85 van de wet
van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en
de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van
contanten ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 6, § 2, van
deze wet van 17 maart 2019.”.

“13° s’assurer que les personnes visées à l’article 6, § 2, se conforment
aux modalités et conditions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. Le Conseil de
l’Institut exerce, au nom et pour le compte de l’Institut, tous ses
pouvoirs d’autorité de contrôle au sens de l’article 85 de la loi du
18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des
espèces à l’égard des personnes visées à l’article 6, § 2, de la présente loi
du 17 mars 2019.”.

Art. 167. In artikel 77, eerste lid, 5°, van dezelfde wet worden de
woorden “, met uitzondering van de personen bedoeld in artikel 29,
§ 2,” ingevoegd tussen het woord “register” en het woord “in”.

Art. 167. Dans l’article 77, alinéa 1er, 5°, de la même loi, les mots “,
à l’exception des personnes visées à l’article 29, § 2,” sont insérés entre
le mot “public” et le mot “dans”.

Art. 168. In artikel 85 van dezelfde wet worden in de eerste zin de
woorden “en in artikel 29, § 2” ingevoegd tussen de woorden
“artikel 23” en het woord “, terechtwijzen”.

Art. 168. Dans l’article 85 de la même loi, dans la première phrase,
les mots “et à l’article 29, § 2” sont insérés entre les mots “l’article 23”
et le mot “, pour”.

Art. 169. In artikel 98, eerste lid, van dezelfde wet wordt de tweede
zin aangevuld met de woorden “, met uitzondering van de personen
bedoeld in artikel 29, § 2”.

Art. 169. Dans l’article 98, alinéa 1er, de la même loi, la deuxième
phrase est complété par les mots “, à l’exception des personnes visées
à l’article 29, § 2”.

Art. 170. In artikel 117, eerste lid, 2°, van dezelfde wet worden de
woorden “artikel en 4, 5, 7, 8, en 9” vervangen door de woorden
“artikelen 4, 5, 6, 7, 8, en 9”.

Art. 170. Dans l’article 117, l’alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots
“articles 4, 5, 7, 8 et 9” sont remplacés par les mots “articles 4, 5, 6, 7, 8
et 9”.

HOOFDSTUK 10 — Wijzigingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen

CHAPITRE 10 — Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 171. Artikel 1 :35, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aangevuld met de volgende zin :

Art. 171. L’article 1 :35, alinéa 1er, du Code des sociétés et des
associations, est complété par la phrase suivante :

“De uiteindelijke begunstigde verstrekt aan de vennootschap of
rechtspersoon waarvan hij de begunstigde is alle informatie die deze
vennootschap en rechtspersoon nodig heeft om aan de vereisten
bedoeld in dit lid te voldoen.”.

“Le bénéficiaire effectif fournit à l’entreprise ou à la personne morale
dont il est le bénéficiaire toutes les informations dont cette entreprise et
cette personne morale ont besoin pour satisfaire aux exigences visées
dans ce paragraphe.”.

Art. 172. Artikel 1 :36 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met
een lid, luidende :

Art. 172. L’article 1 :36 du même Code est complété par un alinéa
rédigé comme suit :

“De administratieve sancties bepaald in artikel 132, § 6, eerste en
tweede lid, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking
van het gebruik van contanten zijn van toepassing op de uiteindelijke
begunstigden die de verplichtingen niet naleven bedoeld in artikel 1 :35, eerste lid, tweede zin.”.

“Les sanctions administratives prévues à l’article 132, § 6, alinéas 1er
et 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du
blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et à la limitation
de l’utilisation des espèces s’appliquent aux bénéficiaires effectifs qui ne
respectent pas les obligations visées à l’article 1 :35, alinéa 1er, deuxième
phrase.”.

HOOFDSTUK 11 — Inwerkingtreding

CHAPITRE 11 — Entrée en vigueur

Art. 173. Het verbod op het uitoefenen voor rekening van derden
van de beroepsactiviteiten van artikel 6 § 1, van de wet van 17 maart 2019
betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, zoals

Art. 173. L’interdiction d’exercer pour le compte de tiers les activités
professionnelles de l’article 6 § 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux
professions de comptable et de conseiller fiscal, visée à l’article 6, § 2, de
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Art. 161. Dans l’article 50 de la même loi, les mots “, à l’exception
des personnes visées à l’article 29, § 2,” sont insérés entre le mot
“public” et le mot “est”.

Company: x

Art. 161. In artikel 50 van dezelfde wet worden de woorden “, met
uitzondering van de personen bedoeld in artikel 29, § 2,” ingevoegd
tussen de woorden “register” en “gehouden”.
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bedoeld in artikel 6, § 2, van dezelfde wet, door personen die geen
beroepsbeoefenaar zijn en die niet op een aparte lijst in het openbaar
register staan ingeschreven zoals bedoeld in artikel 29, § 2, van dezelfde
wet, is van toepassing zes maanden na de inwerkingtreding van deze
wet.

L’article 42, d), entre en vigueur le 10 juillet 2020.
Les points 31°/3 et 31°/5 visés à l’article 32, p) entrent en vigueur le
1er juillet 2021. Le Roi peut reporter leur entrée en vigueur de 6 mois si
un règlement, une directive ou un acte juridique de l’Union européenne
requiert une modification des dispositions concernées.

Het punt 31°/4 als bedoeld in artikel 32, p) treedt in werking op de
door de Koning bepaalde datum nadat Hij heeft vastgesteld dat er een
samenwerkingsakkoord met de betrokken gewesten is afgesloten.

Le point 31°/4 visé à l’article 32, p) entre en vigueur à la date fixée par
le Roi après qu’Il a constaté qu’un accord de coopération a été conclu
avec les Régions concernées.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

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

Gegeven te Brussel, 20 juli 2020.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2020.
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Ph. GOFFIN

Met ’s Lands zegel gezegeld :

Scellé du sceau de l’Etat :

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

K. GEENS

Nota
(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be)
Stukken : K55-1324
Integraal verslag : 15 en 16 juli 2020

Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : K55-1324
Compte rendu intégral : 15 et 16 juillet 2020

Bijlage IV bij de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking
van het gebruik van contanten
Lijst van functies die als prominente publieke functie worden
aangeduid overeenkomstig artikel 41, § 4, eerste lid

Annexe à la loi du 20 juillet 2020 portant des dispositions diverses
relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des
espèces
Annexe IV à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la
limitation de l’utilisation des espèces
Liste de fonctions qui sont désignées comme fonctions publiques
importantes conformément à l’article 41, § 4, alinéa 1er

Artikel 1. De volgende functies zijn prominent publieke functies als
bedoeld in artikel 4, 28° :

Article 1er. Les fonctions suivantes sont des fonctions publiques
:fonction publique importantes comme visé à l’article 4, 28°

1° staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen :

1° les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres et les
secrétaires d’État :

Bijlage bij de wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

a) de Koning;

a) le Roi;

b) de Eerste minister, Minister-president, Vice-Eerste ministers,
Viceministers-President, ministers en staatssecretarissen;

b) le Premier Ministre, Ministre-Président, Vice-Premier Ministres, Vice-Ministres-Présidents, Ministres et secrétaires d’État;
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werking op 1 juli 2021. De Koning kan de inwerkingtreding ervan met
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2° les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires :

a) de Kamervoorzitter, Senaatsvoorzitter, Parlementsvoorzitter,
parlementsleden, senatoren, gecoöpteerde senatoren, commissievoorzitters en commissieleden;

a) le président de la Chambre, le président du Sénat, le
Président du Parlement, les membres du parlement, les
sénateurs, les sénateurs cooptés, les présidents de commissions et membres de commissions;

3° leden van bestuurslichamen van politieke partijen :

3° les membres des organes dirigeants des partis politiques :
a) les membres de la direction du parti, le conseil politique, le
comité de direction, la gestion journalière et le secrétariat du
parti;

4° leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van
andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen
beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden :

4° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou
d’autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les
décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances
exceptionnelles :

a) raadsheer in het Hof van Cassatie (met inbegrip van de
eerste voorzitter, de voorzitter en de sectievoorzitters);

a) conseiller à la Cour de cassation (en ce compris le premier
président, le président et les présidents de section);

b) raadsheer in het hof van beroep (met inbegrip van de eerste
voorzitter en de kamervoorzitters);

b) conseiller à la Cour d’appel (en ce compris le premier
président et les présidents de chambre);

c)

c)

raadsheer in het arbeidshof (met inbegrip van de eerste
voorzitter en de kamervoorzitters);

conseiller à la Cour du travail (en ce compris le premier
président et les présidents de chambre);

d) plaatsvervangende raadsheren bij deze drie hoven;

d) conseillers suppléants de ces trois cours;

e)

e)

de eerste Voorzitter, voorzitters, kamervoorzitters, staatsraden, assessoren, en auditeurs bij de Raad van State;

le premier Président, les présidents, les présidents de
chambre, les conseillers d’État, les assesseurs et auditeurs au
Conseil d’État;

5° leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale
banken :

5° les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires
des banques centrales :

a) de Gouverneur en de leden van het Directiecomité en van de
Regentenraad van de Nationale Bank van België;

a) le Gouverneur et les membres du Comité de direction et du
Conseil de régence de la Banque nationale de la Belgique;

b) de eerste voorzitter, de voorzitters en raadsheren bij het
Rekenhof;

b) le premier président, les présidents et conseillers à la Cour
des comptes;

6° ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van
de strijdkrachten :

6° les ambassadeurs, les consuls, les chargés d’affaires et les officiers
supérieurs des forces armées :

a) de ambassadeurs, consuls en zaakgelastigden;

a) les ambassadeurs, les consuls et les chargés d’affaires;

b) de officieren bekleed met de graad van generaal of van
admiraal die door de Koning voor een specifieke functie
aangewezen zijn;

b) les officiers revêtus du grade de général ou d’admiral qui
sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;

c)

c)

de officieren bekleed met de graad van luitenant-generaal of
vice-admiraal die, naargelang het geval, door de Koning of
de minister van Defensie, voor hun ambt aangewezen zijn;

les officiers revêtus du grade de lieutenant-général ou
vice-amiral qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par
le Roi ou le ministre de la Défense;

d) de officieren bekleed met de graad van generaal-majoor of
divisieadmiraal die, naargelang het geval, door de Koning of
de minister van Defensie, voor hun ambt aangewezen zijn;

d) les officiers revêtus du grade de général-major ou amiral de
division qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le
Roi ou le ministre de la Défense;

e)

e)

de officieren bekleed met de graad van brigadegeneraal of
flottielje-admiraal die door de Koning voor een specifieke
functie aangewezen zijn;

les officiers revêtus du grade de général de brigade ou amiral
de flotille qui sont désignés par le Roi pour exercer une
fonction spécifique;

7° leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven :

7° les membres des organes d’administration, de direction ou de
surveillance des entreprises publiques :

a) de Chief Executive Officer, de Afgevaardigd of Gedelegeerd
Bestuurder, de voorzitter, bestuurders en leden van de raad
van bestuur, de voorzitter en de leden van het directiecomité
en het uitvoerend comité, de regeringscommissarissen;

a) le Chief Executive Officer, l’Administrateur Délégué, le
président, les administrateurs et membres du conseil d’administration, le président et les membres du comité de direction
et du comité exécutif, les commissaires au gouvernement;

b) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de
raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie
bij een internationale organisatie gevestigd op het Belgisch
grondgebied.″.

b) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du
conseil d’une organisation internationale établie sur le
territoire belge, ou les personnes qui occupent une position
équivalente en son sein.″.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons loi van wet 20 juli 2020.

FILIP

Vu pour être annexé à Notre loi du 20 juillet 2020.

PHILIPPE

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Eerste Minister,
S. WILMES

La Première Ministre,
S. WILMES

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
A. DE CROO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
A. DE CROO

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s,
D. DUCARME

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME,
D. DUCARME
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Le Ministre de l’Agenda numérique et de la Poste,
chargé de la Protection de la vie privée,
Ph. DE BACKER

De Minister van Economie en Consumenten,
N. MUYLLE

La Ministre Ministre de l’Economie et des Consommateurs,
N. MUYLLE

De Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie,
Ph. GOFFIN

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Défense,
Ph. GOFFIN

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[C − 2020/42497]
20 JULI 2020. — Koninklijk besluit houdende dertiende verdeling,
betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet
van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de
maanden juli, augustus, september en oktober 2020 en bestemd tot
het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven

[C − 2020/42497]
20 JUILLET 2020. — Arrêté royal portant treizième répartition, pour
ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du
crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du
30 juin 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois de juillet,
août, septembre et octobre 2020 et destiné à couvrir des frais de
justice et dédommagements, arriérés de primes de développement
des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et
autres dépenses diverses

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige
kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020,
artikel 11;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
16 juli 2020;
Overwegende dat op de secties 02 – Kanselarij van de Eerste
Minister; 12 – FOD Justitie; 13 – FOD Binnenlandse Zaken; 16 –
Ministerie van Landsverdediging; 18 – FOD Financiën; 24 – FOD
Sociale Zekerheid; 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu; 32 - FOD Economie, K.M.O., Middenstand
en Energie; 33 – FOD Mobiliteit en Vervoer; 44 – POD Maatschappelijke
integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie en 46 – POD
Wetenschapsbeleid van de wet van 30 juni 2020 tot opening van
voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven
te dekken in verband met de strijd tegen het Coronavirus COVID-19;
Overwegende dat op de secties 18 – FOD Financiën en 32 - FOD
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van de wet van
30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden
juli, augustus, september en oktober 2020 geen enkel krediet is
uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het derde trimester 2020;
Overwegende dat op de sectie 33 – FOD Mobiliteit en Vervoer van de
wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de
maanden juli, augustus, september en oktober 2020 geen enkel krediet
is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de
Ombudsdienst voor de treinreizigers voor het derde trimester 2020;
Op de voordracht van de Minister van Begroting,

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois
de juillet, août, septembre et octobre 2020, l’article 11;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2020;
Considérant qu’aucun crédit n’est prévu aux sections 02 – Chancellerie du Premier Ministre, 12 – SPF Justice; 13 – SPF Intérieur ; 16 –
Ministère de la Défense; 18 – SPF Finances; 24 – SPF Sécurité Sociale;
25 – SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement ; 32 - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie; 33 - SPF Mobilité et Transports; 44 – SPP Intégration sociale,
Lutte contre la pauvreté et Économie sociale et 46 – SPP Politique
Scientifique de la loi du 30 juin 2020 ouvrant des crédits provisoires
pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 pour couvrir les
dépenses liées à la lutte contre le Coronavirus COVID-19;
Considérant qu’aucun crédit n’est prévu aux sections 18 – SPF
Finances et 32 - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie de
la loi du 30 juin 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois de
juillet, août, septembre et octobre 2020 pour couvrir les dépenses liées
aux dédommagements et frais de justice pour le troisième trimestre 2020;
Considérant qu’aucun crédit n’est prévu à la section 33 – SPF
Mobilité et Transports de la loi du 30 juin 2020 ouvrant des crédits
provisoires pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 pour couvrir les dépenses liées au Service de médiation pour
les voyageurs ferroviaires pour le troisième trimestre 2020;
Sur la proposition du Ministre du Budget,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 755.693.845 euro en een
vereffeningskrediet van 755.458.814 euro worden afgenomen van het
provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.01) van de wet van 30 juni 2020 tot opening van
voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020, en worden verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

Article 1er. Un crédit d’engagement de 755.693.845 euros et un
crédit de liquidation de 755.458.814 euros sont prélevés du crédit
provisionnel, inscrit au programme 06-90-1 (allocation de
base 90.10.01.00.01) de la loi du 30 juin 2020 ouvrant des crédits
provisoires pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020, et
sont répartis conformément au tableau ci-annexé.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten
die onder de betrokken programma’s en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2020.

Les montants figurants dans ce tableau sont rattachés aux crédits
prévus pour l’année budgétaire 2020 aux programmes et allocations de
base concernés.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 3. De minister bevoegd voor Begroting is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2020.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2020.

FILIP

PHILIPPE

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Begroting,
D. CLARINVAL

Le Ministre du Budget,
D. CLARINVAL
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De Minister van Digitale agenda en Post,
belast met Privacy,
Ph. DE BACKER
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/04/28/2020041109/justel
Dossiernummer : 2020-04-28/06

Titel
28 APRIL 2020. - Wet tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17
mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van
aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen
Bron : JUSTITIE
Publicatie : Belgisch Staatsblad van 06-05-2020 bladzijde : 30488
Inwerkingtreding : 16-05-2020

Inhoudstafel

TITEL 1. - Algemene bepaling
Art. 1
TITEL 2. - Omzetting van richtlijn 2017/828
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 2
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen
Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening
Art. 3
Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in
emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende
diverse bepalingen
Art. 4-10
Afdeling 3. - Wijzigingen van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging
die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen
Art. 11-15
Afdeling 4. - Wijzigingen van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve
belegging en hun beheerders
Art. 16-19
Afdeling 5. - Wijzigingen van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en
beursvennootschappen
Art. 20-24
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6. - Wijzigingen
herverzekeringsondernemingen
Art. 25-27
Afdeling 7. - Wijzigingen van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies
Art. 28-29
Afdeling 8. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Art. 30-42
TITEL 3. - Diverse bepalingen
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Art. 43-217
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen (de "wet van 2 april 1962")
Art. 218-226
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van diverse wetten
Art. 227-238
TITEL 4. - Inwerkingtreding
Art. 239

Tekst
TITEL 1. - Algemene bepaling
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de grondwet.
TITEL 2. - Omzetting van richtlijn 2017/828
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 2. Deze titel voorziet in de omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad
van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van
aandeelhouders betreft.
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen
Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening
Art. 3. In artikel 95 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 januari 2019, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° de bestaande tekst van de eerste drie leden vormt paragraaf 1 van dat artikel;
2° een paragraaf 2 wordt ingevoegd, luidende:
" § 2. In geval de IBP belegt in aandelen die op een gereglementeerde markt worden verhandeld, rechtstreeks of
met tussenkomst van een kredietinstelling, en beleggingsonderneming of een beheervennootschap van
instellingen voor collectieve belegging, neemt ze in de verklaring, bedoeld in paragraaf 1 hetzij een
betrokkenheidsbeleid op, dat voldoet aan de vereisten van deze paragraaf, hetzij een duidelijke en gemotiveerde
toelichting over de redenen waarom ze ervoor heeft gekozen niet aan een of meer van die vereisten te voldoen.
Het betrokkenheidsbeleid beschrijft hoe de IBP aandeelhoudersbetrokkenheid in haar beleggingsstrategie
integreert. Het beleid beschrijft hoe de IBP (i) toezicht uitoefent op de vennootschappen waarin is belegd, ten
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aanzien van
prestaties en risico's, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten, en corporate governance,
(ii) een dialoog voert met de vennootschappen waarin is belegd, (iii) stemrechten en andere aan aandelen
verbonden rechten uitoefent, (iv) samenwerkt met andere aandeelhouders, (v) communiceert met relevante
belanghebbenden van de vennootschappen waarin is belegd, en (vi) feitelijke en potentiële belangenconflicten in
verband met hun betrokkenheid beheerst.
De instelling voor bedrijfspensioenvoorziening maakt jaarlijks in haar jaarverslag openbaar hoe haar
betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd, met onder meer een algemene beschrijving van haar stemgedrag, een
toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het gebruik van de diensten van volmachtadviseurs. Zij maakt
openbaar hoe zij heeft gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen
bezit. Stemmingen die wegens het onderwerp van de stemming of de grootte van het belang in de vennootschap
onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten.
Wanneer een beleggingsonderneming, een beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging,
een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of een beleggingsvennootschap namens de
IBP het betrokkenheidsbeleid uitvoert, met inbegrip van stemmingen, verwijst de IBP in de verklaring bedoeld in
paragraaf 1 of in haar jaarverslag naar de plaats waar de beleggingsonderneming, de beheerder van alternatieve
instellingen voor collectieve belegging, de beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de
beleggingsvennootschap steminformatie voor het publiek beschikbaar heeft gemaakt.
De bepalingen van artikel 91, § 1, eerste lid, 1°, zijn ook van toepassing op betrokkenheidsactiviteiten.";
3° een paragraaf 3 wordt ingevoegd, luidende:
" § 3. De in paragraaf 2 bedoelde instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening maken openbaar hoe de
voornaamste elementen van hun beleggingsstrategie inzake aandelen zijn afgestemd op het profiel en de looptijd
van hun verplichtingen, in het bijzonder hun langetermijnverplichtingen, en hoe zij bijdragen aan de middellangetot langetermijnprestaties van hun activa.
Wanneer een beleggingsonderneming, een kredietinstelling, een beheerder van alternatieve instellingen voor
collectieve belegging, een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of een
beleggingsvennootschap voor rekening van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening belegt, maakt de
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening de volgende informatie betreffende haar regeling met hen openbaar:
1° hoe die regeling hen ertoe aanzet hun beleggingsstrategie en -beslissingen in overeenstemming te brengen
met het profiel en de looptijd van de verplichtingen, in het bijzonder de langetermijnverplichtingen, van de
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening;
2° hoe die regeling hen ertoe aanzet beleggingsbeslissingen te nemen op basis van beoordelingen van de
financiële en niet-financiële prestaties op middellange tot lange termijn van de vennootschap waarin is belegd, en
in voorkomend geval aanzet tot betrokkenheid bij vennootschappen waarin is belegd teneinde hun prestaties op
middellange tot lange termijn te verbeteren;
3° hoe de methode en de tijdshorizon die voor de evaluatie van hun prestaties worden gebruikt en de
vergoeding voor de vermogensbeheerdiensten overeenstemmen met het profiel en de looptijd van de
verplichtingen, in het bijzonder de langetermijnverplichtingen, van de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening,
en de absolute langetermijnprestaties in aanmerking nemen;
4° hoe de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toezicht uitoefent op de aan de omloopsnelheid van de
portefeuille verbonden kosten die zij maken, hoe de beoogde omloopsnelheid van de portefeuille wordt
vastgesteld en hoe daarop toezicht wordt uitgeoefend;
5° de looptijd van de regelingen met hen.
Wanneer die regelingen een of meer van de elementen bedoeld in het tweede lid, 1° tot 5°, niet bevatten, maakt
de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening de redenen daarvoor openbaar.
De in deze paragraaf bedoelde informatie wordt jaarlijks geactualiseerd tenzij er geen materiële wijziging is.
De instelling voor bedrijfspensioenvoorziening kan de in deze paragraaf bedoelde informatie opnemen in de
verklaring bedoeld in paragraaf 1 of in haar jaarverslag.";
4° de bestaande tekst van het huidige vierde lid vormt de paragraaf 4 van dit artikel;
5° in het huidige vierde lid, dat paragraaf 4 wordt, worden de woorden "van deze verklaring" vervangen door de
woorden "van de verklaring bedoeld in paragraaf 1".
Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in
emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende
diverse bepalingen
Art. 4. In de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan
aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen
wordt een titel II/1 ingevoegd, luidende "Titel II/1. Identificatie van aandeelhouders, doorgifte van informatie en
facilitering van de uitoefening van aandeelhoudersrechten in de genoteerde vennootschappen".
Art. 5. In titel II/1, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 29/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 29/1. De vennootschappen die hun statutaire zetel in België hebben en waarvan de aandelen tot de handel
op een in een lidstaat gelegen of werkzame gereglementeerde markt zijn toegelaten hebben het recht om hun
aandeelhouders te identificeren.".
Art. 6. In dezelfde titel II/1 wordt een artikel 29/2 ingevoegd, luidende:
"Art. 29/2. § 1. Voor de toepassing van de artikelen 29/3 tot 29/6, wordt met "tussenpersoon" een persoon
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1° een beleggingsonderneming als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1, van richtlijn 2014/65/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot
wijziging van richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 2011/61/EU;
2° een kredietinstelling als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012; of
3° een centrale effectenbewaarinstelling zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr.
909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de
effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van
richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012,
die voor rekening van aandeelhouders of andere personen diensten verricht zoals de bewaring van aandelen,
het beheer van aandelen of het aanhouden van effectenrekeningen.
§ 2. De artikelen 29/3 tot 29/6 zijn van toepassing op tussenpersonen zodra zij diensten verlenen aan
aandeelhouders of aan andere tussenpersonen met betrekking tot aandelen van vennootschappen die hun
statutaire zetel in België hebben en waarvan de aandelen tot de handel op een in een lidstaat gelegen of
werkzame gereglementeerde markt zijn toegelaten, ongeacht het land waar die tussenpersonen zijn gevestigd.".
Art. 7. In dezelfde titel II/1 wordt een artikel 29/3 ingevoegd, luidende:
"Art. 29/3. § 1. Op verzoek van de vennootschap of een door haar aangewezen derde delen de
tussenpersonen aan de vennootschap onverwijld de volgende gegevens mee die het mogelijk maken de identiteit
van de aandeelhouders vast te stellen:
1° naam en contactgegevens, met inbegrip van het volledige adres en, indien beschikbaar, het e-mailadres, van
de aandeelhouder en, indien het een rechtspersoon betreft, zijn registratienummer of, indien dat niet
beschikbaar is, zijn unieke identificatiecode, zoals de identificatiecode voor juridische entiteiten;
2° het aantal gehouden aandelen; en
3° uitsluitend voor zover de vennootschap daarom vraagt, de soorten aandelen en de datum sinds welke de
aandelen worden aangehouden.
Wanneer zich in een keten van tussenpersonen meer dan één tussenpersoon bevindt, wordt het verzoek van
de vennootschap of van een door haar aangewezen derde onverwijld tussen de tussenpersonen doorgegeven
en geeft de tussenpersoon die over de gevraagde gegevens beschikt, de gegevens betreffende de identiteit van
de aandeelhouders onverwijld rechtstreeks door aan de vennootschap of aan de door haar aangewezen derde.
De vennootschap kan gegevens betreffende de identiteit van de aandeelhouders verkrijgen van eender welke
tussenpersoon in de keten die over de gegevens beschikt.
De vennootschap mag de centrale effectenbewaarinstelling of een andere tussenpersoon of dienstverlener
verzoeken de gegevens betreffende de identiteit van de aandeelhouders te verzamelen, ook bij de
tussenpersonen in de keten van tussenpersonen, en die gegevens aan de vennootschap door te geven.
De tussenpersoon deelt de vennootschap op haar verzoek of op verzoek van een door haar aangewezen
derde onverwijld de gegevens mee betreffende de volgende tussenpersoon in de keten van tussenpersonen.
§ 2. Krachtens deze titel worden de persoonsgegevens van aandeelhouders verwerkt om de vennootschap in
staat te stellen haar huidige aandeelhouders te identificeren teneinde rechtstreeks met hen te communiceren om
de uitoefening van aandeelhoudersrechten en de betrokkenheid van aandeelhouders bij de vennootschap te
faciliteren.
Onverminderd een eventuele langere, in een sectorspecifieke wetgevingshandeling van de Europese Unie
vastgestelde bewaartermijn bewaren vennootschappen en tussenpersonen persoonsgegevens van
aandeelhouders die hun overeenkomstig dit artikel voor de in dit artikel genoemde doeleinden zijn verstrekt, niet
langer dan twaalf maanden nadat zij ervan op de hoogte zijn geraakt dat de betrokkene niet langer
aandeelhouder is.
Rechtspersonen hebben het recht om onvolledige of onjuiste gegevens betreffende hun
aandeelhoudersidentiteit te corrigeren.
De verwerkingsverantwoordelijke bedoeld in dit artikel of een derde mag de persoonsgegevens van de
aandeelhouders niet verwerken voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de in dit artikel bedoelde doeleinden.
§ 3. Een tussenpersoon die gegevens betreffende de identiteit van de aandeelhouders overeenkomstig de in dit
artikel vastgestelde voorschriften onthult, wordt niet geacht enige bij overeenkomst of bij wettelijke,
reglementaire of bestuursrechtelijke bepaling opgelegde beperking inzake openbaarmaking te overtreden.".
Art. 8. In dezelfde titel II/1, wordt een artikel 29/4 ingevoegd, luidende:
"Art. 29/4. § 1. De tussenpersonen geven de volgende informatie van de genoteerde vennootschap onverwijld
door aan de aandeelhouders of aan een door de aandeelhouder aangewezen derde:
1° de informatie die de vennootschap aan de aandeelhouder moet verstrekken om de aandeelhouder in staat te
stellen rechten uit te oefenen die uit zijn aandelen voortvloeien, en die aan alle houders van aandelen van die
soort is gericht, of
2° indien de in de bepaling onder 1° bedoelde informatie voor de aandeelhouders beschikbaar is op de website,
een bericht over de plaats waar die informatie op de website van de vennootschap is te vinden.
De vennootschappen verstrekken de in het eerste lid, 1°, bedoelde informatie of de in het eerste lid, 2°,
bedoelde aanwijzing tijdig en op gestandaardiseerde wijze aan tussenpersonen.
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien vennootschappen die informatie of die aanwijzing
rechtstreeks aan alle aandeelhouders of aan een door de aandeelhouders aangewezen derde toezenden.
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tussenpersonen
geven de informatie die zij van de aandeelhouders hebben ontvangen met betrekking
tot de uitoefening van rechten die voortvloeien uit hun aandelen, overeenkomstig de aanwijzingen van de
aandeelhouders onverwijld door aan de vennootschap.
Wanneer zich in een keten van tussenpersonen meer dan één tussenpersoon bevindt, geven de
tussenpersonen de in dit artikel bedoelde informatie onverwijld aan elkaar door, tenzij de tussenpersoon de
informatie rechtstreeks aan de vennootschap of aan de aandeelhouder of aan een door de aandeelhouder
aangewezen derde kan doorgeven.".
Art. 9. In dezelfde titel II/1, wordt een artikel 29/5 ingevoegd, luidende:
"Art. 29/5. De tussenpersonen faciliteren de uitoefening van de rechten door de aandeelhouder, waaronder het
recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergaderingen op ten minste een van de volgende
manieren:
1° de tussenpersoon treft de regelingen die noodzakelijk zijn om te zorgen dat de aandeelhouder of een door
hem aangewezen derde in staat is om deze rechten zelf uit te oefenen;
2° de tussenpersoon oefent de rechten voortvloeiend uit de aandelen uit met de uitdrukkelijke machtiging en
instructie van de aandeelhouder ten behoeve van de aandeelhouder.".
Art. 10. In dezelfde titel II/1 wordt een artikel 29/6 ingevoegd, luidende:
"Art. 29/6. Voor elke dienst afzonderlijk maken de tussenpersonen aan het publiek bekend welke kosten in
rekening kunnen worden gebracht voor overeenkomstig deze titel verrichte diensten.
Kosten die door een tussenpersoon bij aandeelhouders, vennootschappen of andere tussenpersonen in
rekening worden gebracht, zijn niet-discriminatoir en evenredig met de daadwerkelijk voor de dienstverlening
gemaakte kosten. Verschillen tussen de aangerekende kosten voor binnenlandse en grensoverschrijdende
uitoefening van rechten zijn alleen toegestaan indien zij naar behoren worden gemotiveerd en wanneer zij
overeenkomen met de variatie van de daadwerkelijk voor de dienstverlening gemaakte kosten.".
Afdeling 3. - Wijzigingen van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging
die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen
Art. 11. In deel 2, boek 2, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 3, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende
instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen
voor belegging in schuldvorderingen wordt een artikel 84/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 84/1. De artikelen 224 en 224/1 zijn mutatis mutandis van toepassing op de
beleggingsvennootschappen.".
Art. 12. In artikel 187, 1° en 2°, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd door de wet van 25 oktober 2016,
worden de woorden "en 224" opgeheven.
Art. 13. Artikel 224 van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 19 april 2014, wordt hersteld als volgt:
"Art. 224. § 1. De beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die, namens verzekeringsof herverzekeringsondernemingen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, beleggen in aandelen van
vennootschappen die op een gereglementeerde markt zijn genoteerd, voldoen aan de in paragraaf 2
uiteengezette vereisten, of maken een duidelijke en gemotiveerde toelichting openbaar over de redenen waarom
zij ervoor hebben gekozen niet aan een of meer van die vereisten te voldoen.
§ 2. De beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging ontwikkelen een
betrokkenheidsbeleid waarin wordt beschreven hoe zij aandeelhoudersbetrokkenheid in hun beleggingsstrategie
integreren, en maken dat beleid openbaar. In dat beleid wordt beschreven hoe zij (i) toezicht uitoefenen op de
vennootschappen waarin is belegd, ten aanzien van relevante aangelegenheden waaronder toezicht op de
strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en risico's, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en
ecologische effecten, en corporate governance, (ii) een dialoog voeren met de vennootschappen waarin is
belegd, (iii) stemrechten en andere aan aandelen verbonden rechten uitoefenen, (iv) samenwerken met andere
aandeelhouders, (v) communiceren met relevante belanghebbenden van de vennootschappen waarin is belegd,
en (vi) feitelijke en potentiële belangenconflicten in verband met hun betrokkenheid beheersen.
De beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging maken elk jaar openbaar hoe hun
betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd, met onder meer een algemene beschrijving van hun stemgedrag, een
toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het gebruik van de diensten van volmachtadviseurs. Zij maken
openbaar hoe zij hebben gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen
bezitten. Stemmingen die wegens het onderwerp van de stemming of de grootte van het belang in de
vennootschap onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten.
§ 3. De in paragraaf 2 bedoelde informatie is gratis beschikbaar op de website van de beheervennootschap.
§ 4. De krachtens artikel 218, vierde lid, genomen bepalingen, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en
reglementen, alsook de overeenkomstige gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig richtlijn
2009/65/EG, zijn ook van toepassing op betrokkenheidsactiviteiten.".
Art. 14. In deel 3, boek 2, titel 2, hoofdstuk 5, van dezelfde wet wordt een artikel 224/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 224/1. § 1. De in artikel 224, § 1, bedoelde beheervennootschappen van instellingen voor collectieve
belegging maken aan de verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de instelling voor
bedrijfspensioenvoorziening waarmee zij de in artikel 101/2 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en
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de wet
van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening bedoelde
overeenkomsten zijn aangegaan jaarlijks bekend hoe hun beleggingsstrategie en de uitvoering daarvan in
overeenstemming zijn met deze overeenkomst en bijdragen aan de middellange- tot langetermijnprestaties van
de activa van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of
de instelling voor collectieve belegging. Die bekendmaking omvat rapportage over de voornaamste materiële
middellange- tot langetermijnrisico's die aan de beleggingen zijn verbonden, de samenstelling, de omloopsnelheid
en de aan de omloopsnelheid van de portefeuille verbonden kosten, het gebruik van volmachtadviseurs voor
betrokkenheidsactiviteiten en hun beleid inzake effectenleningen en hoe dat in voorkomend geval wordt
toegepast ten behoeve van hun betrokkenheidsactiviteiten, met name tijdens de algemene vergadering van de
vennootschappen waarin is belegd. Die bekendmaking omvat ook informatie over of en zo ja, hoe zij
beleggingsbesluiten nemen op basis van een beoordeling van de middellange- tot langetermijnprestaties,
waaronder de niet-financiële prestaties, van de vennootschap waarin wordt belegd, en over of en zo ja, welke
belangenconflicten er in verband met betrokkenheidsactiviteiten zijn ontstaan en hoe de beheervennootschappen
daarmee zijn omgegaan.
§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde informatie wordt openbaar gemaakt samen met het jaarverslag van de
betrokken instelling voor collectieve belegging.
Indien de ingevolge paragraaf 1 bekendgemaakte informatie reeds voor het publiek beschikbaar is, hoeft de
beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging de informatie niet rechtstreeks aan de
verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening te verstrekken.".
Art. 15. In artikel 262, § 2, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "en 224" opgeheven.
Afdeling 4. - Wijzigingen van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve
belegging en hun beheerders
Art. 16. In deel II, boek I, titel I, hoofdstuk III, afdeling II, onderafdeling I, D, van de wet van 19 april 2014
betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders wordt een punt d.
ingevoegd, luidende "d. Transparantie van de beheerder over zijn betrokkenheidsbeleid".
Art. 17. In punt d., ingevoegd bij artikel 16, wordt een artikel 72/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 72/1. § 1. De beheerders die, namens verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening, beleggen in aandelen van vennootschappen die op een gereglementeerde markt zijn
genoteerd, voldoen aan de in paragraaf 2 uiteengezette vereisten of maken een duidelijke en gemotiveerde
toelichting openbaar over de redenen waarom zij ervoor hebben gekozen niet aan een of meer van die vereisten
te voldoen.
§ 2. De beheerders ontwikkelen een betrokkenheidsbeleid waarin wordt beschreven hoe zij
aandeelhoudersbetrokkenheid in hun beleggingsstrategie integreren, en maken dat beleid openbaar. In dat beleid
wordt beschreven hoe zij (i) toezicht uitoefenen op de vennootschappen waarin is belegd, ten aanzien van
relevante aangelegenheden waaronder toezicht op de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en
risico's, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten, en corporate governance, (ii) een dialoog
voeren met de vennootschappen waarin is belegd, (iii) stemrechten en andere aan aandelen verbonden rechten
uitoefenen, (iv) samenwerken met andere aandeelhouders, (v) communiceren met relevante belanghebbenden
van de vennootschappen waarin is belegd, en (vi) feitelijke en potentiële belangenconflicten in verband met hun
betrokkenheid beheersen.
De beheerders maken elk jaar openbaar hoe hun betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd, met onder meer een
algemene beschrijving van hun stemgedrag, een toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het gebruik van
de diensten van volmachtadviseurs. Zij maken openbaar hoe zij hebben gestemd op de algemene vergaderingen
van vennootschappen waarvan zij aandelen bezitten. Stemmingen die wegens het onderwerp van de stemming
of de grootte van het belang in de vennootschap onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden
weggelaten.
§ 3. De in paragraaf 2 bedoelde informatie is gratis beschikbaar op de website van de beheerder.
§ 4. De bepalingen van artikel 44, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, alsook de
overeenkomstige gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig richtlijn 2011/61/EU, zijn ook van
toepassing op betrokkenheidsactiviteiten.".
Art. 18. In hetzelfde punt d. wordt een artikel 72/2 ingevoegd, luidende:
"Art. 72/2. § 1. De in artikel 72/1 bedoelde beheerders maken aan de verzekerings- of
herverzekeringsonderneming of de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening waarmee zij de in artikel 101/2 van
de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen of in artikel 95, § 3, tweede lid, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het
toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening bedoelde overeenkomst zijn aangegaan jaarlijks
bekend hoe hun beleggingsstrategie en de uitvoering daarvan in overeenstemming zijn met deze overeenkomst
en bijdragen aan de middellange- tot langetermijnprestaties van de activa van de verzekerings- of
herverzekeringsonderneming, de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, of de instelling voor collectieve
belegging. Die bekendmaking omvat rapportage over de voornaamste materiële middellange- tot
langetermijnrisico's die aan de beleggingen zijn verbonden, de samenstelling, de omloopsnelheid en de kosten
van de portefeuille, het gebruik van volmachtadviseurs voor betrokkenheidsactiviteiten en hun beleid inzake
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effectenleningen
en hoe dat in voorkomend geval wordt toegepast ten behoeve van hun
betrokkenheidsactiviteiten, met name tijdens de algemene vergadering van de vennootschappen waarin is
belegd. Die bekendmaking omvat ook informatie over of en zo ja, hoe zij beleggingsbesluiten nemen op basis van
een beoordeling van de middellange- tot langetermijnprestaties, waaronder de niet-financiële prestaties, van de
vennootschap waarin wordt belegd, en over of en zo ja, welke belangenconflicten er in verband met
betrokkenheidsactiviteiten zijn ontstaan en hoe de vermogensbeheerders daarmee zijn omgegaan.
§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde informatie wordt openbaar gemaakt samen met het jaarverslag bedoeld in
artikel 61.
Indien de ingevolge paragraaf 1 bekendgemaakte informatie reeds voor het publiek beschikbaar is, hoeft de
beheerder de informatie niet rechtstreeks aan de verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de instelling
voor bedrijfspensioenvoorziening te verstrekken.".
Art. 19. Artikel 61, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 7°, luidende:
"7° in voorkomend geval, de in artikel 72/2, § 1, bedoelde informatie.".
Afdeling 5. - Wijzigingen van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen
en beursvennootschappen
Art. 20. In boek II, titel II, hoofdstuk III, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op
kredietinstellingen en beursvennootschappen wordt een afdeling VIII ingevoegd, luidende "Afdeling VIII Transparantie met betrekking tot het betrokkenheidsbeleid".
Art. 21. In afdeling VIII van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 20, wordt een artikel 75/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 75/1. § 1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
1° "institutionele beleggers": verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die respectievelijk
werkzaamheden verrichten op het gebied van levensverzekering of levensverzekeringsverplichtingen dekken in
de zin van artikel 15, 17°, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekeringsof herverzekeringsondernemingen, of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, 1°, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening;
2° "betrokkenheidsactiviteiten": activiteiten die met name diensten omvatten die verband houden met
beleggingen in aandelen van op een gereglementeerde markt genoteerde vennootschappen en/of de uitoefening
van rechten die uit het bezit van dergelijke aandelen voortvloeien.
§ 2. Kredietinstellingen die voor rekening van institutionele beleggers in op een gereglementeerde markt
genoteerde aandelen beleggen, voldoen aan de vereisten van paragraaf 3 of maken bekend waarom zij hebben
besloten een of meer van die vereisten niet ten uitvoer te leggen.
§ 3. De in paragraaf 2 bedoelde kredietinstellingen ontwikkelen een betrokkenheidsbeleid dat zij op hun website
gratis openbaar maken en waarin zij het volgende beschrijven:
- hoe zij het betrokkenheidsbeleid van de institutionele beleggers voor rekening van wie zij beleggen, in hun
beleggingsstrategie integreren en hoe zij feitelijke en potentiële belangenconflicten beheersen, met name in
verband met het betrokkenheidsbeleid van deze laatsten en in situaties waarin zij zelf belangrijke zakenrelaties
hebben met de vennootschappen waarin is belegd; en/of
- hoe zij toezicht uitoefenen op de vennootschappen waarin is belegd, met name ten aanzien van de strategie,
de financiële en niet-financiële prestaties en risico's, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische
effecten en corporate governance, interageren met de vennootschappen waarin is belegd, stemrechten en
andere aan aandelen verbonden rechten uitoefenen, samenwerken met andere aandeelhouders, communiceren
met relevante belanghebbenden van de vennootschappen waarin is belegd, en feitelijke en potentiële
belangenconflicten in verband met hun betrokkenheid beheersen.
Kredietinstellingen maken jaarlijks openbaar hoe hun betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd, met onder meer een
algemene beschrijving van hun stemgedrag, een toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het gebruik van
de diensten van volmachtadviseurs. In voorkomend geval maken zij openbaar hoe zij hebben gestemd op de
algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen bezitten. Stemmingen die wegens het
onderwerp van de stemming of de grootte van het belang in de vennootschappen waarin is belegd
onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten.
§ 4. De bepalingen van artikel 27, § 4, van de wet van 2 augustus 2002, de ter uitvoering ervan genomen
besluiten en reglementen en de overeenkomstige gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig
richtlijn 2014/65/EU, zijn eveneens van toepassing op betrokkenheidsactiviteiten die hetzij namens cliënten die
institutionele beleggers zijn, hetzij in eigen naam voor rekening van dergelijke cliënten worden verricht door de
kredietinstellingen.".
Art. 22. In dezelfde afdeling VIII, wordt een artikel 75/2 ingevoegd, luidende:
"Art. 75/2. § 1. De in artikel 75/1, § 2, bedoelde kredietinstellingen maken aan de institutionele beleggers
waarmee zij regelingen zijn aangegaan als bedoeld in artikel 101/2, § 2, van de wet van 13 maart 2016 op het
statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of in artikel 95, § 3, tweede
lid, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening,
jaarlijks bekend hoe hun beleggingsstrategie en de uitvoering daarvan in overeenstemming zijn met deze
regelingen en bijdragen aan de middellange- tot langetermijnprestaties van de activa van de betrokken
institutionele beleggers. Die bekendmaking omvat ook rapportage over de voornaamste materiële middellangePagina 7 van 32
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omloopsnelheid van de portefeuille verbonden kosten, het gebruik van volmachtadviseurs voor de uitoefening, in
voorkomend geval, van de betrokkenheidsactiviteiten en hun beleid inzake effectenleningen en hoe dat in
voorkomend geval wordt toegepast ten behoeve van de betrokkenheidsactiviteiten, met name tijdens de
algemene vergadering van de vennootschappen waarin is belegd. Ten slotte bevat die bekendmaking ook
informatie over of en zo ja, hoe kredietinstellingen beleggingsbeslissingen nemen op basis van een beoordeling
van de middellange- tot langetermijnprestaties, waaronder de niet-financiële prestaties, van de vennootschap
waarin is belegd, en over of en zo ja, welke belangenconflicten er in verband met betrokkenheidsactiviteiten zijn
ontstaan en hoe daarmee is omgegaan.
§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde informatie wordt samen met de periodieke mededelingen als bedoeld in artikel
27ter, § 7, van de wet van 2 augustus 2002 openbaar gemaakt.
Indien de ingevolge paragraaf 1 bekendgemaakte informatie reeds voor het publiek beschikbaar is, hoeft de
kredietinstelling die informatie niet rechtstreeks aan de institutionele belegger te verstrekken.".
Art. 23. In boek XII, titel II, hoofdstuk II, afdeling III, van dezelfde wet wordt een onderafdeling VIII ingevoegd,
luidende "Onderafdeling VIII - Transparantie met betrekking tot het betrokkenheidsbeleid".
Art. 24. In onderafdeling VIII, ingevoegd bij artikel 23, wordt een artikel 538/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 538/1. De artikelen 75/1 en 75/2 zijn van toepassing op beursvennootschappen die voor rekening van
institutionele beleggers als bedoeld in artikel 75/1, § 1, in aandelen van op een gereglementeerde markt
genoteerde vennootschappen beleggen.".
Afdeling 6. - Wijzigingen van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen
Art. 25. In boek II, titel II, hoofdstuk III, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen wordt een afdeling IX ingevoegd, luidende "Afdeling IX Transparantie met betrekking tot het betrokkenheidsbeleid".
Art. 26. In afdeling IX, ingevoegd bij artikel 25, wordt een artikel 101/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 101/1. § 1. Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die respectievelijk werkzaamheden verrichten
op het gebied van levensverzekering of levensverzekeringsverplichtingen dekken, in het kader waarvan zij
rechtstreeks of via een vermogensbeheerder beleggen in aandelen die op een gereglementeerde markt worden
verhandeld in de zin van artikel 3, 7°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de
markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU voldoen aan de vereisten
van paragraaf 2 of maken een duidelijke en gemotiveerde toelichting openbaar over de redenen waarom zij
ervoor hebben gekozen niet aan een of meer van die vereisten te voldoen.
§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde verzekerings- of herverzekeringsondernemingen ontwikkelen een
betrokkenheidsbeleid dat zij op hun website gratis openbaar maken en waarin zij beschrijven (i) hoe zij toezicht
uitoefenen op de vennootschappen waarin is belegd, ten aanzien van aangelegenheden zoals de strategie, de
financiële en niet-financiële prestaties en risico's, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten
en corporate governance, (ii) hoe zij interageren met de vennootschappen waarin is belegd, (iii) stemrechten en
andere aan aandelen verbonden rechten uitoefenen, (iv) samenwerken met andere aandeelhouders, (v)
communiceren met relevante belanghebbenden van die vennootschappen, en (vi) feitelijke en potentiële
belangenconflicten in verband met hun betrokkenheid ten aanzien van die vennootschappen beheersen, met
name in situaties waarin zij belangrijke zakenrelaties hebben met die vennootschappen.
Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen maken jaarlijks openbaar hoe hun betrokkenheidsbeleid is
uitgevoerd, met onder meer een algemene beschrijving van hun stemgedrag, een toelichting bij de belangrijkste
stemmingen en het gebruik van de diensten van volmachtadviseurs. Zij maken ook openbaar hoe zij hebben
gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen bezitten. Stemmingen die
wegens het onderwerp van de stemming of de grootte van het belang in de vennootschappen waarin belegd is,
onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten.
Wanneer een beleggingsonderneming, een kredietinstelling, een beheerder van alternatieve instellingen voor
collectieve belegging, een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of een
beleggingsvennootschap het betrokkenheidsbeleid, met inbegrip van stemmingen, voor rekening van de
verzekerings- of herverzekeringsonderneming uitvoert, verwijst laatstgenoemde naar de plaats waar de
beleggingsonderneming, de kredietinstelling, de beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging,
de beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de beleggingsvennootschap de
steminformatie voor het publiek beschikbaar heeft gemaakt.
§ 3. De bepalingen van artikel 283, §§ 8 tot 10, van de Wet Verzekeringen, de ter uitvoering ervan genomen
besluiten en reglementen en de overeenkomstige gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig
richtlijn 2016/97, zijn ook van toepassing op betrokkenheidsactiviteiten.".
Art. 27. In dezelfde afdeling IX wordt een artikel 101/2 ingevoegd, luidende:
"Art. 101/2. § 1. De in artikel 101/1 bedoelde verzekerings- of herverzekeringsondernemingen maken op hun
website openbaar hoe de voornaamste elementen van hun beleggingsstrategie zijn afgestemd op het profiel en
de looptijd van hun verplichtingen, in het bijzonder hun langetermijnverplichtingen, en hoe zij bijdragen aan de
middellange- tot langetermijnprestaties van hun activa.
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§ 2. Wanneer
een beleggingsonderneming, een kredietinstelling, een beheerder van alternatieve instellingen
voor collectieve belegging, een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of een
beleggingsvennootschap voor rekening van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming belegt, maakt de
verzekerings- of herverzekeringsonderneming op het internet de volgende informatie betreffende haar regeling
met hen openbaar:
1° hoe die regeling hen ertoe aanzet hun beleggingsstrategie en -beslissingen in overeenstemming te brengen
met het profiel en de looptijd van de verplichtingen, in het bijzonder de langetermijnverplichtingen, van de
verzekerings- of herverzekeringsonderneming;
2° hoe die regeling hen ertoe aanzet beleggingsbeslissingen te nemen op basis van beoordelingen van de
financiële en niet-financiële prestaties op middellange tot lange termijn van de vennootschap waarin is belegd, en
in voorkomend geval aanzet tot betrokkenheid bij vennootschappen waarin is belegd teneinde hun prestaties op
middellange tot lange termijn te verbeteren;
3° hoe de methode en de tijdshorizon die voor de evaluatie van hun prestaties worden gebruikt en de
vergoeding voor de vermogensbeheerdiensten overeenstemmen met het profiel en de looptijd van de
verplichtingen, in het bijzonder de langetermijnverplichtingen, van de verzekerings- of
herverzekeringsonderneming, en de absolute langetermijnprestaties in aanmerking nemen;
4° hoe de verzekerings- of herverzekeringsonderneming toezicht uitoefent op de aan de omloopsnelheid van
de portefeuille verbonden kosten die zij maken, hoe de beoogde omloopsnelheid van de portefeuille wordt
vastgesteld en hoe daar toezicht op wordt uitgeoefend;
5° de looptijd van de regelingen met hen.
Wanneer die regelingen een of meer van de elementen bedoeld in de punten 1° tot 5° niet bevatten, maakt de
verzekerings- of herverzekeringsonderneming de redenen daarvoor bekend.
De verzekerings- of herverzekeringsonderneming kan de in dit artikel bedoelde informatie opnemen in het in
artikel 95 bedoelde verslag.
§ 3. De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde informatie is gratis beschikbaar op de website van de
verzekeringsonderneming en wordt jaarlijks geactualiseerd tenzij er geen materiële wijziging is.".
Afdeling 7. - Wijzigingen van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies
Art. 28. In de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en
betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
wordt een artikel 44/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 44/1. § 1. De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die, namens verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, beleggen in aandelen van
vennootschappen die op een gereglementeerde markt zijn genoteerd, voldoen aan de in paragraaf 2
uiteengezette vereisten, of maken een duidelijke en gemotiveerde toelichting openbaar over de redenen waarom
zij ervoor hebben gekozen niet aan een of meer van die vereisten te voldoen.
§ 2. De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies ontwikkelen een betrokkenheidsbeleid
waarin wordt beschreven hoe zij aandeelhoudersbetrokkenheid in hun beleggingsstrategie integreren, en maken
dat beleid openbaar. In dat beleid wordt beschreven hoe zij (i) toezicht uitoefenen op de vennootschappen
waarin is belegd, ten aanzien van relevante aangelegenheden waaronder toezicht op de strategie, de financiële en
niet-financiële prestaties en risico's, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten, en corporate
governance, (ii) een dialoog voeren met de vennootschappen waarin is belegd, (iii) stemrechten en andere aan
aandelen verbonden rechten uitoefenen, (iv) samenwerken met andere aandeelhouders, (v) communiceren met
relevante belanghebbenden van de vennootschappen waarin is belegd, en (vi) feitelijke en potentiële
belangenconflicten in verband met hun betrokkenheid beheersen.
De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies maken elk jaar openbaar hoe hun
betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd, met onder meer een algemene beschrijving van stemgedrag, een toelichting
bij de belangrijkste stemmingen en het gebruik van de diensten van volmachtadviseurs. Zij maken openbaar hoe
zij hebben gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen bezitten.
Stemmingen die wegens het onderwerp van de stemming of de grootte van het belang in de vennootschap
onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten.
§ 3. De in paragraaf 2 bedoelde informatie is gratis beschikbaar op de website van de vennootschap voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
§ 4. De bepalingen van artikel 27, § 4, van de wet van 2 augustus 2002, de ter uitvoering ervan genomen
besluiten en reglementen, alsook de overeenkomstige gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld
overeenkomstig richtlijn 2014/65/EU, zijn ook van toepassing op betrokkenheidsactiviteiten.".
Art. 29. In dezelfde wet wordt een artikel 44/2 ingevoegd, luidende:
"Art. 44/2. § 1. De in artikel 44/1 bedoelde vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
maken aan de verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening
waarmee zij de in artikel 101/2 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of in artikel 95, § 3, tweede lid, van de wet van 27 oktober 2006
betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening bedoelde overeenkomsten zijn
aangegaan jaarlijks bekend hoe hun beleggingsstrategie en de uitvoering daarvan in overeenstemming zijn met
deze overeenkomst en bijdragen aan de middellange- tot langetermijnprestaties van de activa van de
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verzekeringsof herverzekeringsonderneming, de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of de instelling
voor collectieve belegging. Die bekendmaking omvat rapportage over de voornaamste materiële middellange- tot
langetermijnrisico's die aan de beleggingen zijn verbonden, de samenstelling, de omloopsnelheid en de aan de
omloopsnelheid van de portefeuille verbonden kosten, het gebruik van volmachtadviseurs voor
betrokkenheidsactiviteiten en hun beleid inzake effectenleningen en hoe dat in voorkomend geval wordt
toegepast ten behoeve van hun betrokkenheidsactiviteiten, met name tijdens de algemene vergadering van de
vennootschappen waarin is belegd. Die bekendmaking omvat ook informatie over of en zo ja, hoe zij
beleggingsbeslissingen nemen op basis van een beoordeling van de middellange- tot langetermijnprestaties,
waaronder de niet-financiële prestaties, van de vennootschap waarin is belegd, en over of en zo ja, welke
belangenconflicten er in verband met betrokkenheidsactiviteiten zijn ontstaan en hoe de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies daarmee zijn omgegaan.
§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde informatie moet openbaar worden gemaakt samen met de in artikel 27ter, § 7,
van de wet van 2 augustus 2002 bedoelde periodieke mededelingen.
Indien de ingevolge paragraaf 1 bekendgemaakte informatie reeds voor het publiek beschikbaar is, hoeft de
vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies de informatie niet rechtstreeks aan de verzekeringsof herverzekeringsonderneming of de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening te verstrekken.".
Afdeling 8. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Art. 30. In artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1, 7°, eerste lid, worden de woorden "7:97, § 4, laatste lid" vervangen door de woorden "7:97, §
4/1, vierde lid";
2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:
" § 3. Voor genoteerde vennootschappen bevat de verklaring inzake deugdelijk bestuur als bedoeld in paragraaf
2 eveneens het remuneratieverslag, dat er een specifiek onderdeel van vormt.
Het remuneratieverslag wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze opgesteld. Het geeft een uitgebreid en volledig
overzicht van de remuneratie, met inbegrip van alle voordelen in eender welke vorm, die tijdens het door het
jaarverslag behandelde boekjaar, overeenkomstig het remuneratiebeleid zoals bedoeld in artikel 7:89/1, werd
toegekend of verschuldigd is aan de bestuurders, de leden van de directieraad en van de raad van toezicht, de
andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur, met inbegrip van nieuw
aangeworven of voormalige bestuurders.
Het remuneratieverslag bevat de volgende informatie over de bestuurders, de leden van de directieraad en van
de raad van toezicht, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur:
1° a) het totale bedrag aan remuneratie, uitgesplitst naar onderdeel, uitgekeerd door de vennootschap of door
een andere onderneming die deel uitmaakt van dezelfde groep. Deze informatie wordt verstrekt met een
uitsplitsing tussen:
- de basisvergoeding;
- de variabele remuneratie: alle bijkomende remuneratie gekoppeld aan prestatiecriteria met aanduiding van de
vorm waarin deze variabele remuneratie werd betaald;
- pensioen: de gedurende het door het jaarverslag behandelde boekjaar betaalde bedragen of kosten van de
verleende diensten, naar gelang van het type pensioenplan, met een verklaring van de toepasselijke
pensioenregeling;
- de overige componenten van de remuneratie, zoals de kosten of waarde van verzekeringen en andere
voordelen in natura, met een toelichting van de bijzonderheden van de belangrijkste onderdelen;
b) het relatieve aandeel van vaste en variabele remuneratie; en
c) een toelichting van hoe het totale bedrag aan remuneratie strookt met het vastgestelde remuneratiebeleid,
en met name hoe het bijdraagt aan de langetermijnprestaties van de vennootschap;
d) informatie over hoe de prestatiecriteria zijn toegepast;
2° het aantal aandelen, aandelenopties of andere rechten om aandelen te verwerven, aangeboden, toegekend,
uitgeoefend of vervallen in de loop van het door het jaarverslag behandelde boekjaar, de voornaamste
kenmerken ervan alsmede de belangrijkste voorwaarden voor de uitoefening ervan, met inbegrip van de prijs en
datum van uitoefening en eventuele verandering daarvan;
3° in geval van vertrek, de verantwoording en het besluit door de raad van bestuur of de raad van toezicht, op
voorstel van het remuneratiecomité, of de betrokkenen in aanmerking komen voor de vertrekvergoeding, en de
berekeningsbasis hiervoor;
4° in voorkomend geval, informatie over het gebruik van de mogelijkheid om variabele remuneratie terug te
vorderen;
5° informatie over eventuele afwijkingen van de procedure voor de uitvoering van het remuneratiebeleid en over
eventuele afwijkingen zoals bedoeld in artikel 7:89/1, § 5, met een toelichting van de aard van de uitzonderlijke
omstandigheden en met vermelding van de specifieke onderdelen waarvan wordt afgeweken.
In verband met de bestuurders, de leden van de directieraad en van de raad van toezicht, alsook de personen
belast met het dagelijks bestuur wordt die informatie op individuele basis verstrekt. In verband met de andere
personen belast met de leiding wordt de informatie als bedoeld in het derde lid, 1°, 4° en 5°, als één geheel
verstrekt, terwijl de informatie als bedoeld in het derde lid, 2° en 3°, op individuele basis wordt verstrekt.
Het remuneratieverslag beschrijft ook de jaarlijkse verandering in de remuneratie, de jaarlijkse verandering in de
ontwikkeling van de prestaties van de vennootschap en de jaarlijkse verandering in de gemiddelde remuneratie,
uitgedrukt in voltijdse equivalenten, van andere werknemers van de vennootschap dan de bestuurders, de leden
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van de directieraad
en de raad van toezicht, de andere personen belast met de leiding en de personen belast
met
het dagelijks bestuur over minstens vijf boekjaren en gezamenlijk gepresenteerd op een wijze die een vergelijking
mogelijk maakt.
Het remuneratieverslag vermeldt tevens de ratio tussen de hoogste remuneratie van de managementleden als
bedoeld in het derde lid, en de laagste verloning (in voltijds equivalent) van de werknemers als bedoeld in het
vierde lid.
Deze paragraaf doet geen afbreuk aan de artikelen 7:91 en 7:92 en aan de wettelijke bepalingen voorzien in
bijzondere wetten.
Voor de toepassing van dit wetboek wordt met "andere personen belast met de leiding" verwezen naar de leden
van elk comité waar de algemene leiding van de vennootschap wordt besproken, en dat wordt georganiseerd
buiten de regeling van artikel 7:104.";
3° er wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende:
" § 3/1. Genoteerde vennootschappen maken geen melding in hun remuneratieverslag van bijzondere
categorieën van persoonsgegevens van individuele natuurlijke personen als bedoeld in artikel 9, lid 1, van
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG of van persoonsgegevens die verwijzen
naar de gezinssituatie van individuele natuurlijke personen.
Vennootschappen verwerken de in het remuneratieverslag opgenomen persoonsgegevens van natuurlijke
personen krachtens dit artikel teneinde de transparantie van de vennootschappen met betrekking tot de
remuneratie van de bestuurders, de leden van de directieraad en van de raad van toezicht, de andere personen
belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur te vergroten zodat zij meer
verantwoording afleggen en aandeelhouders beter toezicht kunnen uitoefenen over hun remuneratie.
Onverminderd een eventuele langere, in specifieke wettelijke bepalingen vastgestelde termijn stellen
vennootschappen de persoonsgegevens van natuurlijke personen die ingevolge dit artikel in het
remuneratieverslag zijn opgenomen, niet langer dan tien jaar na de publicatie van het remuneratieverslag voor
het publiek beschikbaar.".
Art. 31. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 7:89/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 7:89/1. § 1. De genoteerde vennootschappen stellen een remuneratiebeleid vast met betrekking tot de
bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur.
§ 2. Het remuneratiebeleid draagt bij aan de bedrijfsstrategie, de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van
de vennootschap en verduidelijkt hoe zij bijdraagt tot deze doelstellingen. Het beleid is duidelijk en begrijpelijk en
omvat de volgende elementen:
1° een beschrijving van de verschillende onderdelen van de vaste en variabele remuneratie, met inbegrip van
bonussen en andere voordelen in eender welke vorm die aan de bestuurders, de andere personen belast met de
leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen worden toegekend, met vermelding van het
relatieve aandeel daarvan;
2° een toelichting van hoe rekening is gehouden met de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers van
de vennootschap bij de vaststelling van het remuneratiebeleid;
3° indien de vennootschap variabele remuneratie toekent, duidelijke, begrijpelijke en gevarieerde criteria voor de
toekenning van de variabele remuneratie. Het bevat met name:
a) de financiële en niet-financiële prestatiecriteria, waaronder in voorkomend geval criteria inzake
maatschappelijk verantwoord ondernemen;
b) een toelichting over de wijze waarop deze criteria bijdragen tot de bedrijfsstrategie, de langetermijnbelangen
en de duurzaamheid van de vennootschap;
c) de te gebruiken methoden om te bepalen in hoeverre aan de prestatiecriteria is voldaan;
d) informatie over eventuele uitstelperioden en over de mogelijkheid voor de vennootschap om variabele
remuneratie terug te vorderen;
4° wanneer de vennootschap op aandelen gebaseerde remuneratie toekent, de wachtperioden en, indien van
toepassing, het aanhouden van onvoorwaardelijk geworden aandelen en hoe de op aandelen gebaseerde
remuneratie bijdraagt tot de bedrijfsstrategie, de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de
vennootschap;
5° een omschrijving van de looptijd van de contracten of regelingen met de bestuurders, de andere personen
belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur en de toepasselijke opzegtermijnen, de
voornaamste kenmerken van aanvullende pensioenregelingen en vervroegde uittredingsregelingen, de
voorwaarden voor beëindiging alsmede de vertrekvergoedingen;
6° een omschrijving van het besluitvormingsproces dat, overeenkomstig artikel 7:100, § 5, 1°, of artikel 7:120,
§ 5, 1°, voor de vaststelling, herziening en uitvoering ervan wordt gevolgd, met inbegrip van maatregelen om
belangenconflicten te voorkomen of te beheersen en, indien van toepassing, de rol van het remuneratiecomité of
andere bevoegde comités;
7° wanneer het remuneratiebeleid wordt herzien, een beschrijving en een toelichting van de belangrijke
veranderingen die zich hebben voorgedaan en hoe rekening is gehouden met de stemmingen en de standpunten
van de aandeelhouders over het remuneratiebeleid en de remuneratieverslagen sinds de meest recente
stemming over het remuneratiebeleid op de algemene vergadering van de aandeelhouders.
§ 3. Het remuneratiebeleid wordt goedgekeurd door de algemene vergadering. Bij iedere materiële wijziging en
ten minste om de vier jaar wordt het remuneratiebeleid ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene
vergadering.
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De stemming
van de aandeelhouders over het remuneratiebeleid op de algemene vergadering is bindend.
Vennootschappen betalen de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met
het dagelijks bestuur steeds in overeenstemming met het door de algemene vergadering goedgekeurde
remuneratiebeleid.
Indien er nog geen remuneratiebeleid is goedgekeurd en de algemene vergadering het voorgestelde beleid niet
goedkeurt, kan de vennootschap haar bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen
belast met het dagelijks bestuur blijven belonen overeenkomstig haar bestaande praktijk en legt zij op de
volgende algemene vergadering een herzien beleid ter goedkeuring voor.
Indien er een goedgekeurd remuneratiebeleid bestaat en de algemene vergadering het voorgestelde nieuwe
beleid niet goedkeurt, beloont de vennootschap haar bestuurders, de andere personen belast met de leiding en
de personen belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig het bestaande goedgekeurde remuneratiebeleid en
legt zij op de volgende algemene vergadering een herzien beleid ter goedkeuring voor.
§ 4. Na de stemming over het remuneratiebeleid op de algemene vergadering worden het beleid alsmede de
datum en de resultaten van de stemming onverwijld openbaar gemaakt op de website van de vennootschap en
blijven daar ten minste zolang het remuneratiebeleid van toepassing is, gratis voor het publiek beschikbaar.
§ 5. De vennootschap mag tijdelijk afwijken van het remuneratiebeleid, op voorwaarde dat:
1° de afwijking gerechtvaardigd wordt door uitzonderlijke omstandigheden, waarin een dergelijke afwijking
noodzakelijk is om de langetermijnbelangen en duurzaamheid van de vennootschap als geheel te dienen of haar
levensvatbaarheid te garanderen; en
2° de afwijking wordt verleend overeenkomstig de procedure vastgesteld in het krachtens dit artikel door de
algemene vergadering goedgekeurd remuneratiebeleid en enkel betrekking heeft op de elementen van het
remuneratiebeleid waarop zij afwijkingen toestaat.
§ 6. Dit artikel doet geen afbreuk aan de artikelen 7:91 en 7:92 en aan de wettelijke bepalingen voorzien in
bijzondere wetten.".
Art. 32. In artikel 7:91, vierde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel 3:6, § 3, tweede lid, 6° en
7° " vervangen door de woorden "artikel 3:6, § 3, derde lid, 1° ".
Art. 33. In artikel 7:92, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel 3:6, § 3, tweede lid, 6° "
telkens vervangen door de woorden "artikel 3:6, § 3, derde lid, 1° ".
Art. 34. In artikel 7:97 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt:
"Voor elke beslissing of voor elke verrichting ter uitvoering van een beslissing die tot de bevoegdheid behoort
van de raad van bestuur van een genoteerde vennootschap, en die verband houdt met een verbonden partij in
de zin van de internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn goedgekeurd overeenkomstig verordening
(EG) 1606/2002, past de raad van bestuur de procedure toe die is vastgelegd in de paragrafen 3, 4 en 4/1. De
toepassing van deze procedure is niet vereist voor de beslissingen of verrichtingen die verband houden met een
dochtervennootschap van een genoteerde vennootschap, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de
rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of
onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming
aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die
hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan.";
2° paragraaf 1, tweede lid, wordt opgeheven;
3° in paragraaf 1, wordt het derde lid, dat het tweede lid wordt, vervangen als volgt:
"De niet-genoteerde dochtervennootschappen van de genoteerde vennootschap bedoeld in het eerste lid
kunnen zonder voorafgaand akkoord van de raad van bestuur van deze genoteerde vennootschap geen
beslissingen nemen of verrichtingen uitvoeren die verband houden met hun betrekkingen met een verbonden
partij. De eerste zin is niet van toepassing als de verbonden partij de genoteerde vennootschap is, of een
dochtervennootschap ervan, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de rechtstreekse of
onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere
natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 %
van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering
door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan.";
4° in paragraaf 1, wordt het vierde lid, dat het derde lid wordt, aangevuld met de bepalingen onder 3° tot 5°,
luidende:
"3° beslissingen en de verrichtingen met betrekking tot de remuneratie van de bestuurders, de andere
personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, of
bepaalde elementen van hun remuneratie;
4° in gevallen waar de toezichthouder de kredietinstelling vrijstelt van de toepassing van paragraaf 1, de
beslissingen en verrichtingen van een kredietinstelling die zijn uitgevoerd op grond van maatregelen die door de
toezichthouder bedoeld in artikel 134 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op
kredietinstellingen en beursvennootschappen zijn vastgesteld ter vrijwaring van haar stabiliteit.
De vrijstelling bedoeld in het derde lid, 4°, kan met name worden verleend om redenen die verband houden met
de stabiliteit van de betrokken instelling of, meer in het algemeen, met de financiële stabiliteit;
5° de verkrijging of de vervreemding van eigen aandelen, de uitkering van interimdividenden en
kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal zonder beperking of opheffing van het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.";
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5° paragraaf
1 wordt aangevuld met twee leden, luidende:
"Voor de in het derde lid, 1°, bedoelde beslissingen en verrichtingen stelt de raad van bestuur een interne
procedure vast om periodiek te beoordelen of aan deze voorwaarden is voldaan. De verbonden partijen nemen
niet aan die beoordeling deel.
De beslissingen of verrichtingen die verband houden met dezelfde verbonden partij, die hebben plaatsgevonden
in een periode van 12 maanden en die, elk afzonderlijk, onder het toepassingsgebied vallen van het derde lid, 2°,
worden voor de berekening van de in het derde lid, 2°, bedoelde drempel samengeteld.";
6° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "paragrafen 3 en 4" vervangen door de woorden "paragrafen
3, 4 en 4/1";
7° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "een natuurlijke of rechtspersoon" vervangen door de
woorden "een partij";
8° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, worden de woorden "een vennootschap" vervangen door de woorden "een
partij";
9° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt:
"Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de met de genoteerde vennootschap verbonden partij, een
dochtervennootschap van die genoteerde vennootschap is, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de
rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of
onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming
aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die
hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan.";
10° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "als het het nodig acht" ingevoegd tussen de woorden "dat
zich" en de woorden "laat bijstaan";
11° in de derde zin van paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "De opmerkingen van de expert worden"
vervangen door de woorden "In voorkomend geval worden de opmerkingen van de expert" ;
12° in paragraaf 4 wordt een lid ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid, luidende:
"Indien bij de beslissing of verrichting een bestuurder betrokken is, neemt de bestuurder niet aan de
beraadslaging of stemming deel. Wanneer alle bestuurders betrokken zijn, wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.";
13° in paragraaf 4, wordt het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, opgeheven;
14° een paragraaf 4/1 wordt ingevoegd, luidende:
" § 4/1. Alle beslissingen of verrichtingen waarop de paragrafen 1 en 2 van toepassing zijn worden openbaar
aangekondigd, uiterlijk op het moment dat de beslissing wordt genomen of de verrichting wordt aangegaan.
De mededeling bevat ten minste:
1° informatie over de aard van de relatie met de verbonden partij;
2° de naam van de verbonden partij;
3° de datum en de waarde van de verrichting;
4° alle andere informatie die noodzakelijk is om te beoordelen of de verrichting redelijk en billijk is vanuit het
oogpunt van de vennootschap en van haar aandeelhouders die geen verbonden partijen zijn, met inbegrip van de
minderheidsaandeelhouders.
De mededeling gaat vergezeld van het besluit van het comité, in voorkomend geval van de motivering waarom
de raad van bestuur afwijkt van het advies van het comité alsmede van de beoordeling van de commissaris
bedoeld in paragraaf 4.
Het jaarverslag bevat een overzicht van alle mededelingen die tijdens het boekjaar werden gedaan, met
verwijzing naar de plaats waar de mededelingen kunnen worden geraadpleegd.";
15° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende:
" § 7. Dit artikel laat de voorschriften inzake openbaarmaking van voorwetenschap als bedoeld in artikel 17 van
Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van richtlijn 2003/6/EG van het Europees
Parlement en de Raad en richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie onverlet.".
Art. 35. In artikel 7:108, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "7:89/1," ingevoegd tussen de
woorden "De artikelen" en de woorden "7:90".
Art. 36. In artikel 7:116 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt:
"Voor elke beslissing of voor elke verrichting ter uitvoering van een beslissing die tot de bevoegdheid behoort
van de raad van toezicht van een genoteerde vennootschap, en die verband houdt met een verbonden partij in
de zin van de internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn goedgekeurd overeenkomstig verordening
(EG) 1606/2002, past de raad van toezicht de procedure toe die is vastgelegd in de paragrafen 3, 4 en 4/1. De
toepassing van deze procedure is niet vereist voor de beslissingen of verrichtingen die verband houden met een
dochtervennootschap van een genoteerde vennootschap, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de
rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of
onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming
aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die
hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan.";
2° paragraaf 1, tweede lid, wordt opgeheven;
3° in paragraaf 1, wordt het derde lid, dat het tweede lid wordt, vervangen als volgt:
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"De niet-genoteerde
kunnen zonder voorafgaand akkoord van de raad van toezicht van deze genoteerde vennootschap geen
beslissingen nemen of verrichtingen uitvoeren die verband houden met hun betrekkingen met een verbonden
partij. De eerste zin is niet van toepassing als de verbonden partij de genoteerde vennootschap is, of een
dochtervennootschap ervan, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de rechtstreekse of
onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere
natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 %
van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering
door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan.";
4° in paragraaf 1, wordt het vierde lid, dat het derde lid wordt, aangevuld met de bepalingen onder 3° tot 5°,
luidende:
"3° de beslissingen of de verrichtingen met betrekking tot de remuneratie van de leden van de directieraad en
van de raad van toezicht, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks
bestuur van de vennootschap, of bepaalde elementen van hun remuneratie;
4° in gevallen waar de toezichthouder de kredietinstelling vrijstelt van de toepassing van paragraaf 1, de
beslissingen en verrichtingen van een kredietinstelling die zijn uitgevoerd op grond van maatregelen die door de
toezichthouder bedoeld in artikel 134 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op
kredietinstellingen en beursvennootschappen zijn vastgesteld ter vrijwaring van haar stabiliteit.
Deze vrijstelling kan met name worden verleend om redenen die verband houden met de stabiliteit van de
betrokken instelling of, meer in het algemeen, met de financiële stabiliteit;
5° aan de verkrijging of vervreemding van eigen aandelen, aan de uitkering van interimdividenden en aan de
kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal zonder beperking of opheffing van het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.";
6° paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden, luidende:
"Voor de in het derde lid, 1° bedoelde beslissingen en verrichtingen stelt de raad van toezicht een interne
procedure vast om periodiek te beoordelen of aan deze voorwaarden is voldaan. De verbonden partijen nemen
niet aan die beoordeling deel.
De beslissingen of verrichtingen die verband houden met dezelfde verbonden partij, die hebben plaatsgevonden
in een periode van 12 maanden en die, elk afzonderlijk, onder het toepassingsgebied vallen van het derde lid, 2°,
worden voor de berekening van de in het derde lid, 2°, bedoelde drempel samengeteld.";
7° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "paragrafen 3 en 4" vervangen door de woorden "paragrafen
3, 4 en 4/1";
8° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "een natuurlijke of rechtspersoon" vervangen door de
woorden "een partij";
9° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, worden de woorden "een vennootschap" vervangen door de woorden "een
partij";
10° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt:
"Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de met de genoteerde vennootschap verbonden partij, een
dochtervennootschap van die genoteerde vennootschap is, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de
rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of
onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming
aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die
hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan.";
11° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "als het het nodig acht" ingevoegd tussen de woorden "dat
zich" en de woorden "laat bijstaan";
12° in de derde zin van paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "De opmerkingen van de expert worden"
vervangen door de woorden "In voorkomend geval worden de opmerkingen van de expert";
13° in paragraaf 4 wordt een lid ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid, luidende:
"Indien bij de beslissing of verrichting een lid van de raad van toezicht betrokken is, neemt het betrokken lid niet
aan de beraadslaging of stemming deel. Wanneer alle leden betrokken zijn, wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan de raad van toezicht ze uitvoeren.";
14° in paragraaf 4, wordt het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, opgeheven;
15° een paragraaf 4/1 wordt ingevoegd, luidende:
" § 4/1. Alle beslissingen of verrichtingen waarop de paragrafen 1 en 2 van toepassing zijn, worden openbaar
aangekondigd, uiterlijk op het moment dat de beslissing wordt genomen of de verrichting wordt aangegaan.
De mededeling bevat ten minste:
1° informatie over de aard van de relatie met de verbonden partij;
2° de naam van de verbonden partij;
3° de datum en de waarde van de verrichting;
4° alle andere informatie die noodzakelijk is om te beoordelen of de verrichting redelijk en billijk is vanuit het
oogpunt van de vennootschap en van haar aandeelhouders die geen verbonden partijen zijn, met inbegrip van de
minderheidsaandeelhouders.
De mededeling gaat vergezeld van het besluit van het comité, in voorkomend geval van de motivering waarom
de raad van toezicht afwijkt van het advies van het comité alsmede van de beoordeling van de commissaris
bedoeld in paragraaf 4.
Het jaarverslag bevat een overzicht van alle mededelingen die tijdens het boekjaar werden gedaan, met
verwijzing naar de plaats waar de mededelingen kunnen worden geraadpleegd.";
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16° hetM&D
artikel
wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende:
" § 7. Dit artikel laat de voorschriften inzake openbaarmaking van voorwetenschap als bedoeld in artikel 17 van
Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van richtlijn 2003/6/EG van het Europees
Parlement en de Raad en richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie onverlet.".
Art. 37. Artikel 7:117, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt:
" § 2. Voor elke beslissing of voor elke verrichting ter uitvoering van een beslissing die tot de bevoegdheid
behoort van de directieraad van een genoteerde vennootschap, en die verband houdt met een verbonden partij
in de zin van de internationale standaarden voor jaarrekeningen die op grond van verordening (EG) 1606/2002
zijn opgesteld, als bedoeld in artikel 7:116, § 1, verwijst de directieraad naar de raad van toezicht, die handelt
overeenkomstig artikel 7:116, §§ 3, 4 en 4/1.
De beslissingen of verrichtingen die verband houden met de dochtervennootschap van een genoteerde
vennootschap, vallen niet onder het eerste lid, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de rechtstreekse
of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere
natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 %
van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering
door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan.
De niet-genoteerde dochtervennootschappen van de genoteerde vennootschap bedoeld in het eerste lid
kunnen zonder voorafgaand akkoord van de raad van toezicht van deze genoteerde vennootschap geen
beslissingen nemen of verrichtingen uitvoeren die verband houden met hun betrekkingen met een verbonden
partij. De eerste zin is niet van toepassing als de verbonden partij de genoteerde vennootschap is, of een
dochtervennootschap ervan, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de rechtstreekse of
onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere
natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 %
van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering
door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan.".
Art. 38. Artikel 7:146 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende:
" § 5. Als er langs elektronische weg wordt gestemd wordt er een elektronische ontvangstbevestiging van de
stemmen gestuurd naar de persoon die de stem uitbrengt.
De aandeelhouder of een door de aandeelhouder aangewezen derde kan na de algemene vergadering ten
minste op verzoek een bevestiging krijgen dat hun stem op geldige wijze door de vennootschap is geregistreerd
en geteld, tenzij die informatie hem reeds ter beschikking staat. Het verzoek moet ten hoogste drie maanden na
de datum van de stemming worden ingediend.
Indien een in artikel 29/2 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in
emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende
diverse bepalingen bedoelde tussenpersoon de bevestiging ontvangt, geeft hij die onverwijld door aan de
aandeelhouder of aan een door de aandeelhouder aangewezen derde. Wanneer zich in de keten van
tussenpersonen meer dan één tussenpersoon bevindt, geven de tussenpersonen de bevestiging onverwijld aan
elkaar door, tenzij de bevestiging rechtstreeks aan de aandeelhouder of een door de aandeelhouder aangewezen
derde kan worden doorgegeven.".
Art. 39. In boek 7, titel 4, hoofdstuk 2, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek wordt een onderafdeling 8 ingevoegd,
luidende "Onderafdeling 8. Transparantie van volmachtadviseurs.".
Art. 40. In onderafdeling 8, ingevoegd door artikel 39, wordt een artikel 7:146/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 7:146/1. § 1. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt onder "volmachtadviseur" verstaan een
rechtspersoon die, beroepshalve en op commerciële basis, de bedrijfsinformatie en, indien van belang, andere
informatie van beursgenoteerde vennootschappen analyseert teneinde beleggers in staat te stellen met kennis
van zaken te stemmen door onderzoek, advies of stemadviezen te verstrekken met betrekking tot de
uitoefening van stemrechten.
§ 2. Deze onderafdeling is van toepassing op de volmachtadviseurs die, voor zover zij diensten verlenen aan
aandeelhouders met betrekking tot aandelen van vennootschappen die hun zetel in een lidstaat hebben en
waarvan de aandelen tot de handel op een in een lidstaat gelegen of werkzame gereglementeerde markt zijn
toegelaten:
1° hun zetel in België hebben; of
2° als zij geen zetel in een lidstaat hebben, hun hoofdkantoor in België hebben; of
3° als zij noch hun zetel, noch hun hoofdkantoor in een lidstaat hebben, in België zijn gevestigd of die hun
activiteiten uitvoeren via een vestiging in de Europese Unie, voor zover zij diensten verlenen aan aandeelhouders
met betrekking tot aandelen van vennootschappen die hun zetel in een lidstaat hebben en waarvan de aandelen
tot de handel op een in een lidstaat gelegen of werkzame gereglementeerde markt zijn toegelaten.".
Art. 41. In dezelfde onderafdeling 8 wordt een artikel 7:146/2 ingevoegd, luidende:
"Art. 7:146/2. § 1. Volmachtadviseurs maken een verwijzing naar een gedragscode die zij toepassen openbaar,
en brengen verslag uit van de toepassing van die gedragscode.
Indien volmachtadviseurs geen gedragscode toepassen, geven zij een duidelijke en gemotiveerde toelichting
waarom dit het geval is. Indien volmachtadviseurs een gedragscode toepassen, maar van één van de
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daarvan afwijken, delen zij mee van welke delen zij afwijken, leggen zij uit wat hiervoor de82
reden is
en geven zij, indien van toepassing, aan welke alternatieve maatregelen zij hebben vastgesteld.
De in deze paragraaf bedoelde informatie wordt gratis voor het publiek beschikbaar gemaakt op de website van
de volmachtadviseurs en wordt jaarlijks geactualiseerd.
§ 2. Volmachtadviseurs, teneinde hun cliënten naar behoren te informeren over de nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van hun activiteiten, maken jaarlijks ten minste alle volgende informatie over de totstandkoming
van hun onderzoek, advies en stemadviezen openbaar:
1° de hoofdkenmerken van de gebruikte methoden en modellen;
2° de belangrijkste informatiebronnen die zij gebruiken;
3° de vastgestelde procedures om de kwaliteit van het onderzoek, het advies en de stemadviezen en de
kwalificaties van de betrokken personeelsleden te garanderen;
4° of, en zo ja, hoe zij met nationale marktomstandigheden, wet- en regelgeving en voor de vennootschap
kenmerkende omstandigheden rekening houden;
5° de hoofdkenmerken van het stembeleid dat zij voor iedere markt toepassen;
6° of zij een dialoog voeren met de vennootschappen waarop hun onderzoek, advies of stemadviezen
betrekking hebben en met de belanghebbenden van de vennootschap, en zo ja, de omvang en aard van die
dialoog;
7° het beleid ter preventie en beheersing van potentiële belangenconflicten.
De in deze paragraaf bedoelde informatie wordt voor het publiek beschikbaar gesteld op de websites van de
volmachtadviseurs en blijft ten minste drie jaar gratis beschikbaar, te rekenen vanaf de datum van
bekendmaking. De informatie hoeft niet afzonderlijk beschikbaar te worden gesteld indien zij beschikbaar is als
onderdeel van de openbaarmaking ingevolge paragraaf 1.
§ 3. Volmachtadviseurs stellen feitelijke of potentiële belangenconflicten of zakelijke relaties die de
totstandkoming van hun onderzoek, advies of stemadviezen kunnen beïnvloeden, onverwijld vast en maken aan
hun cliënten bekend, onder vermelding van de maatregelen die zijn genomen om de vastgestelde feitelijke of
potentiële belangenconflicten weg te nemen, te beperken of te beheersen.".
Art. 42. Artikel 7:149, derde lid, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met de volgende zin:
"Deze stemming is adviserend. De vennootschap legt in het volgende remuneratieverslag uit hoe rekening is
gehouden met de stemming van de algemene vergadering.".
TITEL 3. - Diverse bepalingen
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Art. 43. In de Franse tekst van artikel 1:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de
woorden "par un acte juridique" ingevoegd tussen het woord "constituée" en de woorden "par une ou plusieurs
personnes".
Art. 44. In artikel 1:14 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2, 1° en 4°, wordt het woord "aandelen" vervangen door de woorden "aandelen of andere
effecten";
2° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "effecten" vervangen door de woorden "aandelen of andere
effecten".
Art. 45. In artikel 1:16, § 1, derde lid, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "effecten" driemaal vervangen
door de woorden "aandelen of andere effecten".
Art. 46. In artikel 1:19, § 3, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "effecten" tweemaal vervangen door de
woorden "aandelen of andere effecten".
Art. 47. In artikel 1:26, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden "tot en met derde" vervangen door de woorden "en tweede";
2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
"Wanneer de opbrengsten die voortspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer dan de
helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post "omzet", dan wordt voor
de toepassing van paragraaf 1 onder omzet verstaan: het totaal van de bedrijfs- en financiële opbrengsten met
uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten.".
Art. 48. In artikel 2:5 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "12° en 13° " vervangen door de woorden "11°, 12°, 13° en
15°, a) en b)";
2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "7° " vervangen door de woorden "7°, a) en b)" en worden de
woorden "7°, c)," ingevoegd tussen de woorden " § 2, 1°, " en de woorden "11° en 12° ";
3° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "7° " vervangen door de woorden "7°, a), b) en c)" en worden de
woorden "7°, d)," ingevoegd tussen de woorden " § 2, 1°, " en de woorden "10° en 11° ";
4° in paragraaf 4, tweede lid, 2°, wordt het woord "3° " vervangen door de woorden "4°, a) en b)," en wordt de
zin aangevuld met de woorden ", alsook voor een private stichting de gegevens vermeld in artikel 2:11, § 2, 3° ".
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Art. 49. Artikel 2:6, § 3, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met de woorden ", voor zover het doel of het
voorwerp waarvoor zij is opgericht, of haar werkelijk doel of voorwerp, niet strijdig zijn met de wet of met de
openbare orde".
Art. 50. In artikel 2:8 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2, eerste lid, 6°, worden de woorden "en de inschrijvers" ingevoegd tussen de woorden "de
inbrengen van de oprichters" en de woorden ", het op de inbrengen";
2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende:
" § 4. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder,
moet voor de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap in het vennootschapsdossier worden
neergelegd.".
Art. 51. In artikel 2:9, § 2, 7°, c), van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de omvang van hun
bevoegdheden" ingevoegd tussen de woorden "artikel 9:10," en de woorden "en de wijze waarop zij hun
bevoegdheid uitoefenen".
Art. 52. In artikel 2:10, § 2, 7°, d), van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "overeenkomstig artikel 10:11"
opgeheven en worden de woorden "de omvang van hun bevoegdheden" ingevoegd tussen de woorden "is
opgedragen," en de woorden "en de wijze waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen".
Art. 53. In artikel 2:11, § 2, 4°, c), van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de omvang van hun
bevoegdheden" ingevoegd tussen de woorden "is opgedragen," en de woorden "en de wijze waarop zij deze
uitoefenen".
Art. 54. In de Franse tekst van artikel 2:16 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "1°, " opgeheven.
Art. 55. Artikel 2:40 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende:
" § 3. Paragraaf 1, eerste lid en paragraaf 2, eerste lid, zijn van toepassing op de nietigheid wegens vormgebrek
van wijzigingen van de bepalingen van de statuten en van de oprichtingsakte.".
Art. 56. In de Franse tekst van artikel 2:51 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "du mandat qu'il a reçu"
vervangen door de woorden "de la mission qui lui a été confiée".
Art. 57. In artikel 2:55 van hetzelfde Wetboek wordt het derde lid vervangen als volgt:
"De vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon die bestuurder en vennoot is in een vennootschap onder
firma of een commanditaire vennootschap, of die enige bestuurder is in een naamloze vennootschap waarin de
statuten bepalen dat de enige bestuurder hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de
vennootschap, is niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de rechtspersoon."
Art. 58. In artikel 2:57, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "in de artikelen XX.225 en XX.227" worden vervangen door de woorden "in artikel XX.227";
2° in het bepaalde onder 1° worden in de Franse tekst de woorden "l'exercice" vervangen door de woorden "les
trois exercices".
Art. 59. In artikel 2:58, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "vennootschap" vervangen door het
woord "rechtspersoon".
Art. 60. In artikel 2:59, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "of
ter beschikking gesteld op de website van de rechtspersoon".
Art. 61. In artikel 2:69, vijfde lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "gedaagden" vervangen
door het woord "eisers".
Art. 62. In artikel 2:71 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
"1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:
" § 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° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "Voor de gevallen waarin de vennootschap besluit haar
activiteiten te beëindigen of indien er niet langer van kan worden uitgegaan dat de vennootschap haar activiteiten
zal voortzetten, wordt voornoemde staat," vervangen door de woorden "Voornoemde staat wordt,";
3° in paragraaf 3 worden de woorden "verzonden overeenkomstig de artikelen 5:84 of 7:132," vervangen door
de woorden "ter beschikking gesteld overeenkomstig de artikelen 5:84, 6:70, § 2, of 7:132,".
Art. 63. In artikel 2:79 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "toe te kennen" vervangen door het woord
"toekennen".
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Art. 65. In artikel 2:87 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "de akte van benoeming" vervangen door de woorden "het
benoemingsbesluit";
2° in de Franse tekst van paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "l'arrêté de nomination" vervangen door
de woorden "la décision de nomination";
3° in de Franse tekst van paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "l'arrêté de nomination" vervangen door
de woorden "la décision de nomination";
4° in de Franse tekst van paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "l'arrêté de nomination" vervangen door
de woorden "la décision de nomination";
5° in paragraaf 2, derde lid, wordt het woord "het" ingevoegd tussen het woord "in" en het woord
"benoemingsbesluit".
Art. 66. In artikel 2:109 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met de woorden "van de VZW of van het door de statuten
aangewezen orgaan van de IVZW";
2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:
"De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.".
Art. 67. In artikel 2:113 van hetzelfde Wetboek wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende:
" § 3/1. Het vonnis dat de gerechtelijke ontbinding uitspreekt van een VZW of van een IVZW is vatbaar voor
verzet door de verstekdoende partij.
Het verzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen een maand na de bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad van de gerechtelijke ontbinding door de griffie.
De termijn om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis, is een maand te rekenen vanaf de bekendmaking in
het Belgisch Staatsblad van de gerechtelijke ontbinding door de griffie.
Hoger beroep, verzet of derdenverzet tegen het vonnis dat de gerechtelijke ontbinding uitspreekt of afwijst,
wordt zonder verwijl in staat gesteld.
Indien het aangevochten vonnis een vereffenaar heeft aangewezen, dient deze in de zaak te worden betrokken
voor het sluiten van de debatten.
Op verzoek van de meest gerede partij wordt de zaak vastgesteld om gepleit te worden binnen één maand
volgend op het verzoek tot bepaling van de rechtsdag.".
Art. 68. In artikel 2:114 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, 5°, worden de woorden "gedurende drie opeenvolgende boekjaren" opgeheven;
2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "derde" opgeheven;
3° in het artikel wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende:
" § 3/1. Het vonnis dat de gerechtelijke ontbinding uitspreekt van een stichting is vatbaar voor verzet door de
verstekdoende partij.
Het verzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen een maand na de bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad van de gerechtelijke ontbinding door de griffie.
De termijn om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis, is een maand te rekenen vanaf de bekendmaking in
het Belgisch Staatsblad van de gerechtelijke ontbinding door de griffie.
Hoger beroep, verzet of derdenverzet tegen het vonnis dat de gerechtelijke ontbinding uitspreekt of afwijst,
wordt zonder verwijl in staat gesteld.
Indien het aangevochten vonnis een vereffenaar heeft aangewezen, dient deze in de zaak te worden betrokken
voor het sluiten van de debatten.
Op verzoek van de meest gerede partij wordt de zaak vastgesteld om gepleit te worden binnen één maand
volgend op het verzoek tot bepaling van de rechtsdag.".
Art. 69. In artikel 2:119, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "het tijdig rekening en
verantwoording doen en tijdig afrekenen" vervangen door de woorden "een tijdige afrekening en
verantwoording".
Art. 70. In artikel 2:121, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de akte van benoeming"
vervangen door de woorden "het benoemingsbesluit".
Art. 71. In artikel 2:129 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "van de VZW of aan het door de statuten aangewezen
orgaan van de IVZW" ingevoegd tussen de woorden "de algemene vergadering" en de woorden "voorgelegd" en
worden de woorden "van de VZW of het door de statuten aangewezen orgaan van de IVZW" ingevoegd tussen
de woorden "algemene vergadering" en de woorden "de beslissing of de verrichting";
2° in paragraaf 3 worden de woorden "van de VZW of aan het door de statuten aangewezen orgaan van de
IVZW" ingevoegd tussen de woorden "aan de algemene vergadering" en de woorden "voorgelegd" en worden de
woorden "van de VZW of het door de statuten aangewezen orgaan van de IVZW" ingevoegd tussen de woorden
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Art. 72. In artikel 2:135 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "van de VZW of de vergadering van het door de statuten
aangewezen orgaan van de IVZW" ingevoegd tussen de woorden "op de algemene vergadering" en de woorden
"aanwezig of vertegenwoordigd";
2° in het tweede lid worden de woorden "van de VZW of het door de statuten aangewezen orgaan van de
IVZW" ingevoegd tussen de woorden "de algemene vergadering" en het woord "aanwijst".
Art. 73. In artikel 2:138, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Als de vereffening met een
tekort werd afgesloten en" vervangen door het woord "Indien".
Art. 74. In artikel 2:143, § 4, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of van de algemene
vergadering van obligatiehouders van een vennootschap" ingevoegd tussen de woorden "van een
rechtspersoon" en de woorden "bedoeld in artikel 2:44".
Art. 75. In artikel 2:148, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel 2:24" vervangen door
de woorden "de artikelen 2:24, 2:25 of 2:26".
Art. 76. In artikel 3:4 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het tweede lid, worden de woorden "eerste lid," ingevoegd tussen de woorden "bedoeld in artikel 3:6, § 1,"
en de woorden "6°, evenwel vermelden";
2° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin:
"De organisaties van openbaar belang als bedoeld in artikel 1:12, 2°, vermelden de verantwoording bedoeld in
artikel 3:6, § 1, eerste lid, 6°, uitsluitend in het jaarverslag.".
Art. 77. In artikel 3:6 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, 7°, wordt het woord "6:12" vervangen door de woorden "6:65, § 1, tweede lid";
2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "tweede en derde lid" vervangen door de woorden "eerste en
tweede lid" en wordt het woord "niet" ingevoegd tussen de woorden "vennootschappen die" en de woorden
"meer dan één";
3° in paragraaf 4, negende lid, worden de woorden "paragraaf 1, 1°, tweede lid" vervangen door de woorden
"paragraaf 1, tweede lid".
Art. 78. In artikel 3:47 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ", in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning"
opgeheven;
2° paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de woorden "en maakt de in het eerste lid bedoelde jaarrekening
op in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning";
3° in de Franse tekst van paragraaf 3 wordt het woord "petites" ingevoegd tussen het woord "Les" en de
woorden "ASBL ou AISBL";
4° in paragraaf 5 worden de woorden "paragrafen 2 tot 3" vervangen door de woorden "paragrafen 2 tot 4";
5° in paragraaf 6, eerste lid, worden de woorden "verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden
vastgesteld" vervangen door de woorden "in de jaarrekening weergegeven verrichtingen".
Art. 79. In artikel 3:51 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning"
opgeheven;
2° paragraaf 1, tweede lid, wordt aangevuld met de woorden "en maakt de in het eerste lid bedoelde
jaarrekening op in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning";
3° in paragraaf 5 worden de woorden "paragrafen 2 tot en met 3" vervangen door de woorden "paragrafen 2
tot 4";
4° in paragraaf 6, eerste lid, worden de woorden "verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden
vastgesteld" vervangen door de woorden "in de jaarrekening weergegeven verrichtingen".
Art. 80. In artikel 3:98, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "6° en" worden opgeheven;
2° de zin "Ten behoeve van dit artikel moet het woord "vennootschap", aangewend in voornoemde artikelen,
worden begrepen als "vereniging"." wordt opgeheven;
3° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Voor deze toepassing op overeenkomstige wijze, moeten in de voormelde artikelen de volgende wijzigingen
worden doorgevoerd:
1° het woord "vennootschap" moet worden begrepen als "vereniging";
2° in artikel 3:75, § 1, eerste lid, 6°, worden de woorden "overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6" vervangen
door de woorden "overeenkomstig artikel 3:48".".
Art. 81. In artikel 3:99, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "6° en" worden opgeheven;
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2° de zin
"Ten
behoeve van dit artikel moeten de woorden "vennootschap" en "algemene vergadering",86
aangewend in voornoemde artikelen, worden begrepen als respectievelijk "stichting" en "bestuursorgaan"." wordt
opgeheven;
3° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Voor deze toepassing op overeenkomstige wijze, moeten in de voormelde artikelen de volgende wijzigingen
worden doorgevoerd:
1° de woorden "vennootschap" en "algemene vergadering" moeten worden begrepen als respectievelijk
"stichting" en "bestuursorgaan";
2° in artikel 3:75, § 1, eerste lid, 6°, worden de woorden "overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6" vervangen
door de woorden "overeenkomstig artikel 3:52"."
Art. 82. In artikel 4:1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel dat daaruit kan ontstaan, met elkaar te delen" vervangen door de woorden
"aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen".
Art. 83. In artikel 5:2 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:
"Indien een besloten vennootschap wordt genoteerd als bedoeld in artikel 1:11, zijn de volgende regels van
toepassing:
1° als er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college;
2° de artikelen 7:53, 7:61, § 1, derde en vijfde lid, tweede zin, 7:82, § 1, 7:83, 7:84, 7:86, 7:87, 7:89/1, 7:90,
7:91, 7:97, 7:99, 7:100, 7:101, § 1, tweede lid, 7:128, 7:129, §§ 2 en 3, 7:130, 7:131, 7:132, tweede en derde lid,
7:134, § 2, 7:139, vierde lid, 7:143, 7:144, 7:145, 7:146, § 3, derde lid, en §§ 4 en 5, 7:146/1, 7:146/2, 7:148,
7:150, 7:151, 7:175, 7:189, 7:215, § 1, 4°, en § 2, en 7:218, 2°, van overeenkomstige toepassing;
3° in afwijking van artikel 5:42, eerste lid, kan aan elk aandeel slechts één stem zijn verbonden, onverminderd
de mogelijke toepassing van artikel 7:53;";
2° in het tweede lid wordt het woord "hierboven" vervangen door de woorden "in het eerste lid, 2°, ";
3° het derde lid wordt opgeheven.
Art. 84. In artikel 5:25, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", zetel en identificatienummer
bedoeld in artikel 2:24, § 1, 3°, en § 2, 3°, " vervangen door de woorden "en zetel".
Art. 85. In artikel 5:30 van hetzelfde Wetboek wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd,
luidende:
"In afwijking van het voorgaande lid, wordt voor obligaties het totale bedrag van de gedematerialiseerde
effecten in het register vermeld en niet het aantal.".
Art. 86. In artikel 5:33, zesde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het vereffeningsstelsel"
vervangen door de woorden "de vereffeningsinstelling"."
Art. 87. In artikel 5:47, § 1, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord "minstens" wordt opgeheven";
2° in de bepaling onder 4°, wordt het woord "statutaire" opgeheven.
Art. 88. In artikel 5:49 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten," ingevoegd
tussen de woorden "op aandelen," en de woorden "kunnen, al dan niet";
2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "van de aandelen" vervangen door de woorden "van de
effecten" en worden de woorden "uit die aandelen" vervangen door de woorden "uit die effecten";
3° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord "aandelen" vervangen door het woord "effecten";
4° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "die betrekking hebben op effecten op naam" ingevoegd
tussen de woorden "van certificaten" en de woorden "moet zich", en wordt het woord "aandelen" vervangen
door het woord "effecten";
5° in paragraaf 1, vierde lid, wordt het woord "aandelenregister" vervangen door de woorden "betrokken
register";
6° in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden "die betrekking hebben op aandelen" ingevoegd tussen de
woorden "emittent van certificaten" en het woord "onmiddellijk", en worden de woorden "en het overschot na
vereffening die de vennootschap eventueel uitkeert betaalbaar" vervangen door de woorden "betaalbaar, de
eventuele opbrengst van het inschrijvingsrecht en het overschot na vereffening die eventueel door de
vennootschap worden uitgekeerd";
7° in paragraaf 1, zesde lid, wordt het woord "aandelen" vervangen door het woord "effecten";
8° in paragraaf 1, zevende lid, worden de woorden ", obligaties of inschrijvingsrechten" ingevoegd tussen de
woorden "de aandelen" en de woorden "waarop zij";
9° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "aandelen" vervangen door het woord "effecten van dezelfde
categorie en soort";
10° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "aandelen" vervangen door het woord "effecten".
Art. 89. In artikel 5:50 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "op naam" opgeheven.
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Art. 90. In artikel 5:63 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, tweede lid, 2°, worden de woorden "of de wettelijk samenwonende partner" ingevoegd
tussen de woorden "de echtgenoot" en de woorden "van de overdrager";
2° in paragraaf 2 worden de woorden ", en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het
aandelenregister is opgenomen" opgeheven.
Art. 91. Artikel 5:67 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Een overdracht in strijd met overdrachtsbeperkingen die in regelmatig openbaar gemaakte statuten zijn
opgenomen, kan aan de vennootschap of derden niet worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade
trouw van de overnemer, zelfs wanneer de statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is
opgenomen.".
Art. 92. In artikel 5:69, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "rechtstreeks of
onrechtstreeks" ingevoegd tussen de woorden "in onderling overleg handelend," en de woorden "95 % van de
aandelen".
Art. 93. In de Franse tekst van artikel 5:73, § 2, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek wordt het woord
"stipuler" vervangen door het woord "prévoir", en worden de woorden "désignés à cet effet, ou par plusieurs
administrateurs agissant" vervangen door de woorden ", agissant seuls ou".
Art. 94. In artikel 5:79, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt de zin "Hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid wordt geregeld bij de statuten." opgeheven.
Art. 95. In artikel 5:81, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "tenzij de vennootschap bewijst
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs" vervangen door de woorden "ook al is ze
openbaar gemaakt".
Art. 96. In artikel 5:83, derde lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de aandeelhouders zonder
stemrecht," ingevoegd tussen de woorden "aan de aandeelhouders," en de woorden "de houders van
converteerbare obligaties op naam".
Art. 97. In artikel 5:86, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van aandelen zonder
stemrecht," ingevoegd tussen de woorden "De houders" en de woorden "van converteerbare obligaties".
Art. 98. In artikel 5:90 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Zij die aan de algemene vergadering hebben
deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst in zoverre de statuten dit
toelaten." vervangen door de woorden "Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.".
Art. 99. In artikel 5:91, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "deelt schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk mee aan het bestuursorgaan en" worden
ingevoegd tussen de woorden "De commissaris" en de woorden "geeft antwoord op de vragen";
2° in de Franse tekst wordt de zin "Les questions écrites adressées au commissaire doivent dans le même
temps être transmises à la société." opgeheven.
Art. 100. In artikel 5:100 van hetzelfde Wetboek wordt vóór het eerste lid een lid toegevoegd, luidende:
"De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.".
Art. 101. In deel 2, boek 5, titel 5, wordt het opschrift van hoofdstuk 1 vervangen als volgt:
"Hoofdstuk 1. Bijkomende inbrengen en de uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties en van
inschrijvingsrechten.".
Art. 102. In artikel 5:120 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ", converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten" ingevoegd
tussen de woorden "nieuwe aandelen" en de woorden "vereist een statutenwijziging"."
2° paragraaf 2 wordt aangevuld met de woorden "en neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de
artikelen 2:8 en 2:14, 1° ".
Art. 103. In artikel 5:127 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "aan de obligatiehouder die de conversie
van zijn effecten heeft gevraagd," opgeheven, en worden de woorden "vervangen door aandelen," vervangen
door de woorden "geconverteerd of vervangen door aandelen".
Art. 104. In artikel 5:132 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de Franse tekst van het eerste lid wordt het woord "auprès" opgeheven;
2° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin:
"Indien het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:137, § 2, nieuwe aandelen heeft uitgegeven zonder
meteen de statuten te wijzigen, brengt het de instelling ervan op de hoogte dat die verrichting is uitgevoerd. De
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de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden toe om over de bijzondere
rekening te beschikken. In de authentieke akte houdende vaststelling van de uitgifte van aandelen van het
boekjaar bedoeld in artikel 5:137, § 2, tweede zin, vermeldt de notaris voor elke inbreng in geld of de verplichting
om die inbreng op de bijzondere rekening te storten werd nageleefd.";
3° in het derde lid wordt het woord "gestort" vervangen door het woord "gebeurd".
Art. 105. In artikel 5:135, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of inschrijvingsrechten" opgeheven.".
Art. 106. In deel 2, boek 5, titel 5, hoofdstuk 1, afdeling 4, van hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van
onderafdeling 3 vervangen als volgt:
"Onderafdeling 3. Uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en van inschrijvingsrechten door het
bestuursorgaan.".
Art. 107. In artikel 5:137, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden ", van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten" worden ingevoegd tussen de
woorden "Bij uitgifte van aandelen" en de woorden "door het bestuursorgaan";
2° de woorden "5:120, § 1, tweede lid, 5:121 tot 5:130" worden vervangen door de woorden "5:120, § 1, en
5:121 tot 5:133, met uitzondering van artikel 5:130, § 2".
Art. 108. In artikel 5:138, 3°, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "5:123" vervangen door het woord
"5:124".
Art. 109. Artikel 5:143 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen toepassing.".
Art. 110. In artikel 5:144, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van de aandeelhouders
terugvorderen" vervangen door "terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van
wie de uitkering is beslist".
Art. 111. In artikel 5:147 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "5:142, 5:143" vervangen door het woord
"5:145".
Art. 112. In artikel 5:149 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden "de artikelen 5:142 en 5:143" vervangen door de woorden "artikel
5:145";
2° in het derde lid wordt het woord "machting" vervangen door het woord "machtiging".
Art. 113. In artikel 5:155, § 3, van hetzelfde Wetboek wordt de zin "In dit geval is de termijn van twee jaar als
bedoeld in artikel 5:154, § 1, tweede lid, 1°, sinds de oprichting van de vennootschap niet van toepassing."
vervangen als volgt: "In dit geval zijn de termijnen als bedoeld in artikel 5:154, § 1, tweede lid, 1° en 2°, niet van
toepassing.".
Art. 114. In artikel 5:156, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt de zin "In dit geval is de termijn als
bedoeld in artikel 5:154, § 1, tweede lid, 1°, niet van toepassing." vervangen als volgt: "In dit geval zijn de
termijnen als bedoeld in artikel 5:154, § 1, tweede lid, 1° en 2°, niet van toepassing.".
Art. 115. In artikel 5:157 van hetzelfde Wetboek wordt het derde lid opgeheven.
Art. 116. In artikel 5:158, 3°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", eerste lid" ingevoegd tussen de
woorden "artikel 5:143" en het woord "overtreden".
Art. 117. In de Franse tekst van artikel 6:1, § 1, eerste lid, derde zin, van hetzelfde Wetboek wordt het woord
"objet" vervangen door het woord "but".
Art. 118. Artikel 6:2 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met het volgende lid:
"De aandeelhouders kunnen in de statuten "aandeelhouders", "vennoten", "coöperanten" of "leden" worden
genoemd, dan wel een soortgelijke benaming dragen.".
Art. 119. Artikel 6:6 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met het volgende lid:
"In de in het Frans gestelde statuten mogen voor het Nederlandse begrip "aandeel", de Franse begrippen
"action" dan wel "part" worden gebruikt.".
Art. 120. In artikel 6:19 van hetzelfde Wetboek, wordt tussen het derde en het vierde lid, een lid ingevoegd,
luidende:
"Een coöperatieve vennootschap die is onderworpen aan een bijzonder reglementair statuut mag evenwel
andere effecten uitgeven dan diegene die zijn bedoeld in de voorgaande leden:
1° voor zover het gaat om effecten waarvan de uitgifte is toegestaan onder het reglementair statuut waaraan
de vennootschap is onderworpen; en
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dergelijke uitgifte verzoenbaar is met het coöperatieve doel als bedoeld in artikel 6:1.". 89
Art. 121. In artikel 6:25, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", zetel en
identificatienummer bedoeld in artikel 2:24, § 1, 3°, en § 2, 3° " vervangen door de woorden "en zetel".
Art. 122. In artikel 6:29 van hetzelfde Wetboek wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd,
luidende:
"In afwijking van het derde lid, wordt voor obligaties het totale bedrag van de gedematerialiseerde effecten in
het register vermeld en niet het aantal.".
Art. 123. In artikel 6:54, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", en zelfs wanneer een
statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen" opgeheven.
Art. 124. In artikel 6:56 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de eerste zin, wordt het woord "Overeenkomsten" vervangen door de woorden "De statuten of
overeenkomsten";
2° in de tweede zin, wordt het woord "Ze" vervangen door het woord "Overeenkomsten";
3° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Een overdracht in strijd met overdrachtsbeperkingen die in regelmatig openbaar gemaakte statuten zijn
opgenomen, kan aan de vennootschap of derden niet worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade
trouw van de overnemer, zelfs wanneer de statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is
opgenomen.".
Art. 125. In de Franse tekst van artikel 6:61, § 2, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek wordt het woord
"stipuler" vervangen door het woord "prévoir", en worden de woorden "désignés à cet effet, ou par plusieurs
administrateurs agissant" vervangen door de woorden ", agissant seuls ou".
Art. 126. In artikel 6:67, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt de zin "Hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid wordt geregeld bij de statuten." opgeheven, en wordt in de Franse tekst het woord "ge" opgeheven.
Art. 127. In artikel 6:69, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs" vervangen door de woorden "ook al is ze
openbaar gemaakt".
Art. 128. In artikel 6:76 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Zij die aan de algemene vergadering
hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst in zoverre de statuten dit
toelaten." vervangen door de woorden "Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.".
Art. 129. In artikel 6:85 van hetzelfde Wetboek wordt vóór het eerste lid een lid toegevoegd, luidende:
"De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.".
Art. 130. In artikel 6:117, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van de aandeelhouders
terugvorderen" vervangen door "terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van
wie de uitkering is beslist".
Art. 131. In artikel 6:123, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden tussen de woorden "overeenkomstig artikel 6:120." en de woorden "In dit geval", de
woorden ", § 1. Dat bedrag moet, tenzij de statuten anders bepalen, uiterlijk in de maand volgend op de uitsluiting
worden betaald." ingevoegd;
2° in het eerste lid worden de woorden "In dit geval zijn het 1° en 2°, van artikel 6:120, § 1, tweede lid, niet van
toepassing" vervangen door de woorden "In dit geval zijn de termijnen als bedoeld in artikel 6:120, § 1, tweede lid,
1°, 2° en 4°, niet van toepassing".
Art. 132. In artikel 6:125 van hetzelfde Wetboek wordt het derde lid opgeheven.
Art. 133. In artikel 6:128, 3°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", eerste lid" ingevoegd tussen de
woorden "artikel 6:116" en het woord "overtreden".
Art. 134. In artikel 7:29, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", zetel en
identificatienummer bedoeld in artikel 2:24, § 1, 3°, en § 2, 3°, " vervangen door de woorden "en zetel".
Art. 135. Artikel 7:31 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt:
"Art. 7:31. Het register van de winstbewijzen op naam vermeldt:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven winstbewijzen en, in voorkomend geval, het totale aantal
per soort;
2° voor natuurlijke personen, naam en woonplaats, en voor rechtspersonen naam en zetel van elke
aandeelhouder;
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3° het aantal
winstbewijzen dat elke winstbewijshouder aanhoudt en de soort waartoe die winstbewijzen
behoren;
4° in voorkomend geval, de op elk winstbewijs gedane stortingen;
5° de aan elk winstbewijs verbonden stemrechten en winstrechten, evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo;
6° de datum van hun uitgifte;
7° de voorwaarden van hun overdracht;
8° de overgangen of overdrachten met hun datum en de omzetting van winstbewijzen op naam in
gedematerialiseerde winstbewijzen voor zover de statuten omzetting toelaten. Indien het register in elektronische
vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden
ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden
toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont;
9° de statutaire overdrachtsbeperkingen en, wanneer één van deze partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen van winstbewijzen die voortvloeien uit overeenkomsten of de uitgiftevoorwaarden.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van de winstbewijzen, prevaleren de statuten.".
Art. 136. In artikel 7:35 van hetzelfde Wetboek wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd,
luidende:
"In afwijking van het voorgaande lid, wordt voor obligaties het totale bedrag van de gedematerialiseerde
effecten in het register vermeld en niet het aantal.".
Art. 137. In artikel 7:38, zesde lid, van hetzelfde Wetboek worden in de Nederlandse tekst de woorden "het
vereffeningsstelsel" vervangen door de woorden "de vereffeningsinstelling".
Art. 138. In artikel 7:53 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen de tweede en de derde zin een zin ingevoegd, luidende:
"Van deze meerderheid kan slechts worden afgeweken door een statutaire bepaling die specifiek strekt tot de
invoering van het dubbel stemrecht.";
2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Het dubbel stemrecht kan worden afgeschaft met naleving van dezelfde aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten als voor de invoering ervan.";
3° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden ", de wettelijk samenwonende partner" ingevoegd tussen de
woorden "de echtgenoot" en de woorden "of van één of meer erfgerechtigden";
4° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "die overdracht gebeurt" vervangen door de woorden "die
omwisseling gebeurt" en wordt het lid aangevuld met de volgende zinnen:
"Een wijziging van controle over de in de vorige zin bedoelde rechtspersoon heeft het verlies van het dubbel
stemrecht ten gevolge tenzij die wijziging van controle plaatsvindt ten gunste van overnemers die voldoen aan de
voorwaarden van het tweede of derde lid. De artikelen 1:14 tot 1:18 worden mutatis mutandis toegepast.".
Art. 139. In artikel 7:56, § 1, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de Franse tekst van het tweede lid worden de woorden "de la société" vervangen door het woord "social";
2° in het derde lid, 1°, worden de woorden "die niet in de tijd beperkt zijn of" opgeheven en worden de woorden
"of met het belang van de vennootschap" opgeheven;
3° in het derde lid, 2°, wordt het woord "nog" ingevoegd tussen de woorden "van een dochtervennootschap of"
en de woorden "van een van de organen" en worden de woorden ", of zich er ten aanzien van diezelfde
vennootschappen of organen toe verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed te
keuren" opgeheven;
4° het derde lid wordt aangevuld met de bepaling onder 3°, luidende:
"3° overeenkomsten waarbij een aandeelhouder of een andere effectenhouder zich tegenover diezelfde
vennootschappen of diezelfde organen verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed
te keuren.".
Art. 140. In artikel 7:57, § 1, 4°, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "statutaire" opgeheven.
Art. 141. In artikel 7:82, § 1, eerste lid, én in § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden
"rechtstreeks of onrechtstreeks" ingevoegd tussen de woorden "in onderling overleg handelend," en de woorden
"95 % van de effecten".
Art. 142. In artikel 7:86, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "aandelen" vervangen door het
woord "effecten".
Art. 143. In artikel 7:88, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of een organisatie van
openbaar belang bedoeld in artikel 1:12, 2°, " ingevoegd tussen de woorden "genoteerde vennootschap" en de
woorden "ten gevolge van".
Art. 144. In de Franse tekst van artikel 7:93, § 2, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden "donner qualité à" vervangen door de woorden "prévoir que la société est représentée par", en worden
de woorden "pour représenter la société, soit seuls, soit" vervangen door de woorden ", agissant seuls ou".
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Art. 145. In artikel 7:99, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "als
bedoeld in artikel 7:87, § 1".
Art. 146. In artikel 7:100, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "als bedoeld in artikel
7:87, § 1" ingevoegd tussen de woorden "onafhankelijke bestuurders" en de woorden ", en beschikt over de
nodige deskundigheid".
Art. 147. In artikel 7:101, § 1, van hetzelfde Wetboek worden het tweede en het derde lid vervangen als volgt:
"In een genoteerde vennootschap of wanneer een wettelijke bepaling een collegiaal bestuur vereist, moet de
enige bestuurder een naamloze vennootschap zijn met collegiaal bestuur.
Als de enige bestuurder een naamloze vennootschap is met een monistisch bestuur, zijn de artikelen 7:89,
7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92, eerste, tweede en derde lid, 7:93 en 7:94 van overeenkomstige toepassing op de enige
bestuurder. Afdeling 1 is, met uitzondering van artikel 7:96 ervan, van toepassing op het bestuursorgaan en de
leden ervan.
Als de enige bestuurder een naamloze vennootschap is met een duaal bestuur, zijn de artikelen 7:89, 7:89/1,
7:90, 7:91, 7:92, eerste, tweede en derde lid, 7:93 en 7:94, van overeenkomstige toepassing op de enige
bestuurder. Afdeling 3 is, met uitzondering van artikel 7:115, van toepassing op zijn raad van toezicht en op zijn
directieraad en op de leden daarvan."
Art. 148. In artikel 7:102, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van toepassing.
Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan
wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering
de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren." vervangen door de woorden "in
het geval van een monistisch bestuur of artikel 7:117 in het geval van een duaal bestuur van toepassing.
Wanneer alle leden van het bestuursorgaan van de enige bestuurder die uitspraak moet doen over het
belangenconflict een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering van de bestuurde vennootschap de beslissing of de
verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan, of, wanneer het gaat om een duaal bestuur, de directieraad, ze
uitvoeren.".
Art. 149. In artikel 7:103, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "andere bestuurders"
vervangen door de woorden "andere leden van het bestuursorgaan", en worden de woorden "de de "vervangen
door het woord "de".
Art. 150. In artikel 7:109, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, eerste zin, worden de woorden ", met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,"
ingevoegd tussen de woorden "jegens derden" en de woorden "in alle materies";
2° in de Franse tekst van het eerste lid, tweede zin, worden de woorden "donner qualité à" vervangen door de
woorden "prévoir que la société est représentée par", en worden de woorden "pour représenter la société, soit
seuls, soit" vervangen door de woorden ", agissant seuls ou".
Art. 151. In artikel 7:116, § 4, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de getrouwheid van de
gegevens in het advies van het comité en in de notulen van het bestuursorgaan" vervangen door de woorden "of
er geen van materieel belang zijnde inconsistenties zijn in de financiële en boekhoudkundige gegevens die
vermeld staan in de notulen van het bestuursorgaan en in het advies van het comité ten opzichte van de
informatie waarover hij beschikt in het kader van zijn opdracht".
Art. 152. In artikel 7:119, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "als
bedoeld in artikel 7:87, § 1".
Art. 153. In artikel 7:120, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "als bedoeld in artikel 7:87, § 1"
ingevoegd tussen de woorden "onafhankelijke leden van de raad van toezicht" en de woorden ", en beschikt over
de nodige deskundigheid".
Art. 154. In artikel 7:122, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden in de Franse tekst de woorden "l'organe de
gestion" vervangen door de woorden "l'organe d'administration".
Art. 155. In artikel 7:124, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs" vervangen door de woorden "ook al is ze
openbaar gemaakt".
Art. 156. In artikel 7:126 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of, in een duaal bestuur," vervangen
door de woorden "de enige bestuurder of".
Art. 157. In artikel 7:127 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "van aandelen op naam zonder stemrecht en van
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op naam zonder stemrecht," ingevoegd tussen de woorden "certificaten op naam," en de92woorden
"de leden van het bestuursorgaan";
2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "is het bepaalde" vervangen door de woorden "zijn de
termijnen bedoeld";
3° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende zin:
"Deze paragraaf 2 is op overeenkomstige wijze van toepassing op de financiële holdings en gemengde financiële
holdings als bedoeld in de voornoemde wet van 25 april 2014.".
Art. 158. In artikel 7:128 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "van aandelen op naam zonder stemrecht en van
winstbewijzen op naam zonder stemrecht," ingevoegd tussen de woorden "aan de houders van certificaten op
naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven," en de woorden "aan de bestuurders";
2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "is het bepaalde" vervangen door de woorden "zijn de
termijnen bedoeld";
3° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende zin:
"Deze paragraaf 2 is op overeenkomstige wijze van toepassing op de financiële holdings en gemengde financiële
holdings als bedoeld in de voornoemde wet van 25 april 2014.".
Art. 159. In artikel 7:129, § 2, 6°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden ", conform artikel 7:132, derde
lid," opgeheven en worden de woorden "c), d) en e)" vervangen door de woorden "3°, 4° en 5° ".
Art. 160. In artikel 7:130, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden "eerste lid, d)" vervangen door de woorden "eerste lid, 4° ";
2° in het tweede lid worden de woorden "e), tweede lid" vervangen door de woorden "derde lid".
Art. 161. Artikel 7:134, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende:
"In het geval bedoeld in artikel 7:128, § 2, kan het bestuursorgaan van kredietinstellingen,
beursvennootschappen, financiële holdings en gemengde financiële holdings, in afwijking van het voorgaande, de
registratiedatum vastleggen uiterlijk op de derde kalenderdag voorafgaand aan de algemene vergadering.".
Art. 162. Artikel 7:135 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden
toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde
agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
effecten.".
Art. 163. In artikel 7:138 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Zij die aan de algemene vergadering
hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst in zoverre de statuten dit
toelaten." vervangen door de woorden "Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.".
Art. 164. In artikel 7:139, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "deelt schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk mee aan het bestuursorgaan en" worden
ingevoegd tussen de woorden "De commissaris" en de woorden "geeft antwoord op de vragen";
2° de zin "Schriftelijke vragen aan de commissaris moeten tegelijkertijd aan de vennootschap worden bezorgd."
wordt opgeheven.
Art. 165. Artikel 7:141 van hetzelfde Wetboek, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt
aangevuld met een paragraaf 2, luidende:
" § 2. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering
overeenkomstig artikel 7:125, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden.".
Art. 166. In artikel 7:164 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of, in een duaal bestuur," vervangen
door de woorden "de enige bestuurder of".
Art. 167. In artikel 7:187 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "aan de obligatiehouder die de conversie
van zijn effect heeft gevraagd," opgeheven, en worden de woorden "vervangen door aandelen," vervangen door
de woorden "geconverteerd of vervangen door aandelen".
Art. 168. In artikel 7:198 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden "aan het bestuursorgaan of aan" vervangen door de woorden ", naar
gelang van het geval, aan de raad van bestuur, de enige bestuurder of" en worden de woorden "tot een bepaald"
vervangen door de woorden "met een bepaald";
2° in het tweede lid worden de woorden "het bestuursorgaan" vervangen door de woorden "aan het in het
eerste lid vermelde bestuursorgaan";
3° in het derde lid worden de woorden ", derde lid, 7:178, 7:180, 7:188" opgeheven.
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Art. 169.
In artikel
7:200, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of van inschrijvingsrechten"93
opgeheven.
Art. 170. In artikel 7:201, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel 7:139" vervangen door
de woorden "artikel 7:193".
Art. 171. In artikel 7:204, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "zijn overlijden of dat van zijn
echtgenoot, zijn invaliditeit van de betrokkene of van zijn echtgenoot" vervangen door de woorden "zijn overlijden
of dat van zijn echtgenoot of zijn wettelijk samenwonende partner, invaliditeit van de betrokkene, van zijn
echtgenoot of zijn wettelijk samenwonende partner".
Art. 172. In artikel 7:210, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "7:216" vervangen door het
woord "7:217".
Art. 173. In artikel 7:214 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "en alle andere personen" ingevoegd
tussen de woorden "De aandeelhouders" en de woorden "moeten elke uitkering", en worden de woorden "of alle
andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist" ingevoegd tussen de woorden "bewijst dat de
aandeelhouders" en de woorden "van de onregelmatigheid".
Art. 174. In artikel 7:215, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of van de
statutenwijziging" vervangen door de woorden ", de statutenwijziging of de machtiging van de algemene
vergadering".
Art. 175. In de Franse tekst van artikel 7:218, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de
rachat" vervangen door de woorden "d'aliénation".
Art. 176. In artikel 7:230 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de Franse tekst van het eerste lid wordt het woord "staturaitre" vervangen door het woord "statutaire";
2° het derde lid wordt opgeheven.
Art. 177. Artikel 7:231 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.
Art. 178. In artikel 8:3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "diens wettelijk samenwonende
partner," ingevoegd tussen de woorden "diens echtgenoot," en de woorden "afstammelingen of aangenomen
kinderen", en worden de woorden "of wettelijk samenwonende partner" ingevoegd tussen de woorden "van zijn
echtgenoot" en de woorden "het statuut van".
Art. 179. In de Franse tekst van artikel 9:7, § 2, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden "octroyer le pouvoir de représentation à" vervangen door de woorden "prévoir que l'association est
représentée par", en worden de woorden "pour représenter l'association individuellement" vervangen door de
woorden ", agissant seuls ou".
Art. 180. In artikel 9:10, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "De statuten kunnen bepalen
dat het bestuursorgaan" vervangen door de woorden "Het bestuursorgaan kan", en wordt het woord
"kan"opgeheven.
Art. 181. In artikel 9:18, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "deelt schriftelijke vragen die hij
krijgt onmiddellijk mee aan het bestuursorgaan en" ingevoegd tussen de woorden "De commissaris" en de
woorden "geeft antwoord op de vragen".
Art. 182. In de Franse tekst van artikel 9:22, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "libération"
vervangen door het woord "libéralité".
Art. 183. Artikel 9:27, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.
Art. 184. Artikel 10:3 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.
Art. 185. In Boek 10 van hetzelfde Wetboek wordt "Afdeling 2. Dagelijks bestuur.", dat het artikel 10:10 omvat,
opgeheven.
Art. 186. In de Franse tekst van artikel 10:11, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "libération"
vervangen door het woord "libéralité".
Art. 187. Artikel 11:3 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.
Art. 188. In artikel 11:7, § 2, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "vereniging
alleen, gezamenlijk of collegiaal" vervangen door de woorden "stichting alleen of gezamenlijk".
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Art. 189.
In artikel
11:14, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "De statuten kunnen 94
bepalen
dat het bestuursorgaan" vervangen door de woorden "Het bestuursorgaan kan", en wordt het woord "kan"
opgeheven.
Art. 190. In de Franse tekst van artikel 11:15, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "libération"
vervangen door het woord "libéralité".
Art. 191. Artikel 11:16, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.
Art. 192. In artikel 12:13, eerste lid, 1°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "2:137, § 4" vervangen
door de woorden "2:143, § 4".
Art. 193. Artikel 12:25 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Indien zowel een verslag overeenkomstig het eerste lid en een verslag overeenkomstig artikel 12:26, § 1,
werden opgesteld, zijn de artikelen 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naar gelang het geval, niet van
toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van
een coöperatieve vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een
Europese coöperatieve vennootschap.".
Art. 194. In artikel 12:26 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2 vervangen als volgt:
" § 2. Indien zowel een verslag overeenkomstig paragraaf 1 en een verslag overeenkomstig artikel 12:25, eerste
lid, werden opgesteld, zijn de artikelen 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naar gelang het geval, niet van
toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van
een coöperatieve vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een
Europese coöperatieve vennootschap.".
Art. 195. In artikel 12:30 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 2 wordt opgeheven;
2° in paragraaf 6, tweede lid, worden de woorden "5:134 tot en met 5:137 en" ingevoegd tussen de woorden
"De artikelen" en de woorden "7:198 tot".
Art. 196. In artikel 12:32, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "Onmiddellijk na het besluit tot
fusie stelt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap" vervangen door de woorden
"Onverminderd artikel 12:30, § 6, stelt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap onmiddellijk
na het besluit tot fusie".
Art. 197. In artikel 12:36, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden "en de Europese vennootschap" vervangen door de woorden ", de
Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap die door de fusie tot stand zijn gekomen";
2° in het derde lid, worden de woorden "en de Europese coöperatieve vennootschap die door de fusie tot stand
zijn" vervangen door de woorden "die door de fusie tot stand is".
Art. 198. In artikel 12:43 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2 opgeheven.
Art. 199. In artikel 12:53 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2 vervangen als volgt:
" § 2. De artikelen 5:121, 5:133, 6:108, § 2, 6:110, 7:179 en 7:197 zijn niet van toepassing.".
Art. 200. Artikel 12:61 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Indien zowel een verslag overeenkomstig het eerste lid en een verslag overeenkomstig artikel 12:62, § 1,
werden opgesteld, zijn de artikelen 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naar gelang het geval, niet van
toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van
een coöperatieve vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een
Europese coöperatieve vennootschap.".
Art. 201. In artikel 12:62, van hetzelfde Wetboek, wordt paragraaf 2 vervangen als volgt:
" § 2. Indien zowel een verslag overeenkomstig paragraaf 1 en een verslag overeenkomstig artikel 12:61, eerste
lid, werden opgesteld, zijn de artikelen 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naar gelang het geval, niet van
toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van
een coöperatieve vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een
Europese coöperatieve vennootschap.".
Art. 202. In artikel 12:67 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2 opgeheven.
Art. 203. In artikel 12:74, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden "en de Europese vennootschap" vervangen door de woorden ", de
Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap die door de splitsing tot stand zijn
gekomen";
2° in het derde lid worden de woorden "en de Europese coöperatieve vennootschap die door de splitsing tot
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Art. 204. In artikel 12:83 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2 opgeheven.
Art. 205. In artikel 12:94 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "van algemeenheid" ingevoegd tussen de woorden "die de
inbreng" en de woorden "doet, stelt";
2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "van algemeenheid" ingevoegd tussen de woorden "die de
inbreng" en de woorden "doen, coöperatieve";
3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "van algemeenheid" ingevoegd tussen de woorden "om de
inbreng" en de woorden "te doen".
Art. 206. In artikel 12:106, tweede lid, 1°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de artikelen 10 en 14
van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles"
vervangen door de woorden "artikel 15 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor
collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging
in schuldvorderingen".
Art. 207. In artikel 12:114 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 4 wordt aangevuld met een lid, luidende:
"In dergelijk geval, zijn de artikelen 5:121, 5:133, 6:108, § 2, 6:110, 7:179 en 7:197 niet van toepassing.";
2° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "5:133, 6:110 of 7:197" vervangen door de woorden "5:121,
5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naargelang het geval,";
3° in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden "en de Europese vennootschap" vervangen door de woorden
", de Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap";
4° in paragraaf 5, vierde lid, worden de woorden "en de Europese coöperatieve vennootschap die door de fusie
tot stand zijn" vervangen door de woorden "die door de fusie tot stand is".
Art. 208. In artikel 12:115, § 2, eerste lid, 4°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "en de Europese
vennootschappen" vervangen door de woorden "de Europese vennootschappen, en de Europese coöperatieve
vennootschappen".
Art. 209. In artikel 12:116 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "maar niet alle" vervangen door de woorden "van de";
2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "5:134 tot 5:137 en" ingevoegd tussen de woorden "De
artikelen" en de woorden "7:198 tot";
3° paragraaf 3 wordt opgeheven.
Art. 210. In artikel 13:3 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de woorden ", die niet meer dan drie maanden vóór de datum
waarop de bevoegde organen van de betrokken rechtspersonen moeten besluiten is afgesloten";
2° in paragraaf 2 wordt het derde lid vervangen als volgt:
"De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of
een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin
een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de betrokken rechtspersoon.".
Art. 211. In artikel 14:3 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het tweede lid worden de woorden "in de naamloze vennootschap, de Europese vennootschap en de
Europese coöperatieve vennootschap" ingevoegd tussen het woord "Wanneer" en de woorden "het nettoactief
kleiner is", en worden de woorden ", of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen"
opgeheven;
2° in het derde lid worden de woorden "een besloten vennootschap of een coöperatieve vennootschap"
vervangen door de woorden "een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap",
worden de woorden "of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen," opgeheven, en worden
in de Franse tekst de woorden "ne pourront être supérieurs" vervangen door de woorden "ne pourra être
supérieur".
Art. 212. In artikel 14:4, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of, als de vennootschap geen
kapitaal heeft, het eigen vermogen" opgeheven.
Art. 213. In artikel 14:11 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden "5:9," ingevoegd tussen de woorden "5:7," en de woorden "5:11";
2° in het tweede lid worden de woorden "6:10," ingevoegd tussen de woorden "6:8," en de woorden "6:12".
Art. 214. In artikel 14:24, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "meerderheid bepaald in
paragraaf 1, 1° " vervangen door de woorden "aanwezigheids- en meerderheidsvereisten bepaald in paragraaf
1".
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Art. 215.
In artikel
14:45, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "14:10" tweemaal vervangen96door de
woorden "14:40".
Art. 216. In artikel 14:47, tweede lid, 3°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "er enige overwaardering
van het nettoactief heeft plaatsgehad" vervangen door de woorden "het nettoactief werd overgewaardeerd".
Art. 217. In artikel 14:67, § 2, eerste lid, 3°, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "controleverslag"
vervangen door het woord "verslag", en worden de woorden "vermeld of daarin een getrouw beeld wordt
gegeven van de toestand van de stichting" vervangen door de woorden "aangegeven of het nettoactief werd
overgewaardeerd".
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen (de "wet van 2 april 1962")
Art. 218. In artikel 1 van de wet van 2 april 1962, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 december 2017, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 3, worden de woorden "wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "Wetboek
van vennootschappen en verenigingen";
2° in paragraaf 4, worden de woorden "wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "Wetboek
van vennootschappen en verenigingen".
Art. 219. In artikel 2 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 30 maart 1976 en laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 23 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "van een kapitaalvennootschap, een besloten vennootschap
of een coöperatieve vennootschap, erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie" vervangen door de
woorden "van een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap, een besloten vennootschap of een
coöperatieve vennootschap";
2° in paragraaf 1, tweede lid, 2°, (i) worden de woorden "of van het eigen vermogen" ingevoegd tussen het
woord "kapitaal" en het woord "inbrengen" en worden de woorden "of aan een verhoging van het eigen
vermogen" ingevoeg tussen het woord "kapitaalverhoging" en het woord "of" en (ii) worden de woorden "de
intekenrechten uitoefenen die ze als vroeger aandeelhouder heeft verkregen" vervangen door de woorden
"voorkeurrechten uitoefenen";
3° in paragraaf 1, tweede lid, 3°, worden de woorden "in het kapitaal" opgeheven;
4° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt:
"4° inschrijven op of verkrijgen winstbewijzen, certificaten die betrekking hebben op aandelen, winstbewijzen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten en, meer in
het algemeen, alle effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot het kapitaal of tot het eigen vermogen toegang
geven en alle effecten die op dergelijke effecten recht geven, met inbegrip van de sluiting van elke
optieovereenkomst";
5° in paragraaf 1, tweede lid, 5°, worden de woorden "met inbegrip van met name de toekenning van alle
voorschotten aan de ondernemingen waarin zij een deelneming heeft" ingevoegd tussen de woorden "betrekking
hebben" en de woorden "of welke";
6° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "onder de vorm van handelsvennootschappen of
vennootschappen met handelsvorm" opgeheven;
7° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "nemen actief deel aan het industrieel, financieel en
commercieel beheer van de ondernemingen die zij opgericht hebben of waarin zij belangen hebben" vervangen
door de woorden "treden op als actieve aandeelhouder en onderhouden een strategische dialoog met de
ondernemingen waarin ze participeren of investeren.".
Art. 220. In artikel 2ter, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 augustus 1978 en
gewijzigd bij de wet van 26 augustus 2006, wordt in de Franse tekst het woord "commerciales" vervangen door
het woord "anonymes", en worden de woorden "waarvan de daden geacht worden daden van koophandel te
zijn" opgeheven.
Art. 221. In artikel 3bis van dezelfde wet, hersteld bij het koninklijk besluit van 28 september 2006 en gewijzigd
bij de wet van 17 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "maatschappij" vervangen door het woord "vennootschap" en
wordt het woord "beheerd vervangen door het woord "bestuurd";
2° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt:
"Naast hun voor het bestuur relevante expertise dienen deze bestuurders onafhankelijk te zijn als bedoeld in
artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en gedurende een tijdvak van zes jaar
voorafgaand aan hun benoeming, geen bezoldigd mandaat te hebben uitgeoefend voor de Federale Staat, de
Gemeenschappen, de Gewesten of de provincies of voor een instelling die van vermelde overheden afhangt.";
3° paragraaf 2, derde lid, wordt opgeheven.
Art. 222. In artikel 3ter, § 2, van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 september 2006,
worden de woorden "523 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "7:96 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen".
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Art. 223. In artikel 3quinquies van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 22 januari 1985 en laatstelijk gewijzigd bij
de wet van 15 april 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de eerste zin van de inleidende bepaling worden de woorden "of een besloten vennootschap" ingevoegd
tussen de woorden "een naamloze vennootschap" en de woorden "kan, door inkoop";
2° in de eerste zin van de inleidende bepaling worden de woorden "of van het eigen vermogen" ingevoegd
tussen de woorden "van het kapitaal" en de woorden "vertegenwoordigt";
3° in de bepaling onder 1°, worden de woorden "de in artikel 620, § 1, vijfde lid, en artikel 559 van het Wetboek
van vennootschappen bepaalde voorschriften" vervangen door de woorden "de voorschriften voorgeschreven
voor een statutenwijziging";
4° de bepaling onder 5° wordt opgeheven.
Art. 224. In artikel 3sexies van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 augustus 1978 en gewijzigd bij de
wetten van 26 augustus 2006 en 17 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "In afwijking van de artikelen 1 en 454, 4°, van het Wetboek
van vennootschappen kunnen" opgeheven en wordt het woord "kunnen" ingevoegd tussen de woorden
"gespecialiseerde dochtervennootschappen" en het woord "wanneer";
2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "of een besloten vennootschap" ingevoegd tussen de
woorden "naamloze vennootschap" en het woord "oprichten";
3° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "of van een besloten vennootschap" ingevoegd na de
woorden "van een naamloze vennootschap";
4° in paragraaf 1, wordt het derde lid opgeheven;
5° in paragraaf 3, worden de woorden "of een besloten vennootschap" ingevoegd tussen de woorden "een
naamloze vennootschap" en de woorden "oprichten".
Art. 225. In artikel 3octies van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 augustus 1978 en gewijzigd bij de
wetten van 26 augustus 2006 en 17 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden ", het eigen vermogen" worden ingevoegd tussen het woord "kapitaal" en de woorden "of
maatschappelijk fonds";
2° de woorden "130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen" worden vervangen door de woorden
"3:58 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".
Art. 226. In artikel 17, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1978 en 26 augustus 2006
worden de woorden "artikel 204 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door
de woorden "artikel 7:232 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van diverse wetten
Art. 227. In artikel 5, zevende lid, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, ingevoegd
bij de wet van 23 maart 2019, worden de woorden "in het bezit komt van" ingevoegd tussen de woorden "de
bieder" en de woorden "ten minste" en wordt het woord "verwerft" opgeheven.
Art. 228. In artikel 24, § 1, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op
kredietinstellingen en beursvennootschappen, vervangen bij de wet van 23 maart 2019, wordt het woord "7:104"
vervangen door het woord "7:110", en worden de woorden "onverminderd de bepalingen van deze wet,"
ingevoegd tussen de woorden "Wetboek van vennootschappen en verenigingen," en de woorden "en dat
uitsluitend".
Art. 229. In artikel 212 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 18 december 2015 en 25 oktober 2016,
worden de woorden "24bis," ingevoegd tussen de woorden " §§ 3 en 4," en de woorden "25 en 26".
Art. 230. In artikel 503 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 oktober 2016, worden de woorden
"24bis," ingevoegd tussen de woorden "24," en de woorden "25 en 26".
Art. 231. In artikel 45, § 1, eerste lid, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, vervangen bij de wet van 23 maart 2019, wordt het woord
"7:104" vervangen door het woord "7:110".
Art. 232. In artikel 443, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord "45bis," ingevoegd tussen de woorden
"45, §§ 1, 3 en 4," en de woorden "46, §§ 1, 3 en 4".
Art. 233. In artikel III.85 van het Wetboek van economisch recht, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "1° " ingevoegd tussen de woorden "artikel I.1, eerste lid," en
de woorden "a) of (c)";
2° in paragraaf 2 worden de woorden "paragraaf 3 van de respectievelijke artikelen 17, 37 en 53 van de wet
van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke
partijen en stichtingen" vervangen door de woorden "de respectievelijke artikelen 3:47, § 2, en 3:51, § 2, van het
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vennootschappen en verenigingen";
3° in paragraaf 3 worden de woorden "centra van werkzaamheden bedoeld in artikelen 26octies, § 1, en 45 van
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese
politieke partijen en stichtingen" vervangen door de woorden "buitenlandse verenigingen zonder winstoogmerk
en stichtingen voor wat betreft hun Belgisch bijkantoor".
Art. 234. In artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:
"Vanaf die dag worden de volgende benamingen en afkortingen van vennootschapsvormen van rechtswege als
volgt gelezen, ongeacht of de statuten in overeenstemming zijn gebracht met de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen: de benaming "gewone commanditaire vennootschap" als "commanditaire
vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" als "besloten vennootschap",
"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" als "coöperatieve vennootschap" voor zover de
vennootschap aan de definitie van coöperatieve vennootschap van artikel 6:1 van het Wetboek beantwoordt, de
afkorting V.O.F. als VOF, Comm.V. als CommV, BVBA als BV, CVBA als CV voor zover zij aan de definitie van
cooperatieve vennootschap van artikel 6:1 van het Wetboek beantwoordt.";
2° in paragraaf 2, tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "die aan de definitie van coöperatieve
vennootschap van artikel 6:1 van het Wetboek beantwoorden" ingevoegd tussen de woorden "coöperatieve
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid" en de woorden ", van rechtswege";
3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende:
" § 7. De artikelen 20 tot en met 23 worden op de daarin bedoelde rechtspersonen van toepassing vanaf de dag
waarop zij aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn onderworpen.".
Art. 235. In artikel 41 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"
ingevoegd tussen de woorden "in artikel 6:1" en de woorden "beantwoordt, en";
2° in paragraaf 1, eerste lid, vijfde streepje, worden de woorden "artikel 5:1 en" ingevoegd tussen de woorden
"boek 5," en de woorden "titels 5 en 6";
3° paragraaf 2, vijfde streepje, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met de volgende zin:
"Artikel 39, § 2, derde lid, is van overeenkomstige toepassing;".
Art. 236. In artikel 44 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden "of," vervangen door de woorden "het adres waarop de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd hebben opgenomen in de statuten en daarin bepalen dat de zetel kan worden
verplaatst door het bestuursorgaan, alsmede" en worden de woorden "en die" ingevoegd tussen de woorden
"hebben gebruik gemaakt," en de woorden "op de datum van de bekendmaking";
2° het tweede lid wordt opgeheven.
Art. 237. Artikel 45 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 9:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt genomen op voorstel van de minister bevoegd voor Middenstand en wordt eveneens getekend door de
minister van Justitie.".
Art. 238. In artikel 14 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen wordt paragraaf 2 vervangen als volgt:
" § 2. Paragraaf 1 doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap om de vorm aan te nemen van een naamloze vennootschap die door een enige
bestuurder wordt bestuurd, met inachtneming van artikel 7:101, § 1, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.".
TITEL 4. - Inwerkingtreding
Art. 239. De artikelen 4 tot 9 en 38 treden in werking op 3 september 2020.
Titel 3 treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
In afwijking van het tweede lid is artikel 238 voor wat betreft de openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschappen die werden opgericht vóór 1 mei 2019, voor de eerste keer van toepassing op het
tijdstip van de eerste statutaire wijziging na 1 januari 2020, met uitzondering van de statutenwijzigingen die
voortvloeien uit de verrichtingen bedoeld in artikel 39, § 1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De artikelen 30, 2° en 3°, 32 en 33 zijn voor het eerst van toepassing op het remuneratieverslag dat betrekking
heeft op het eerste boekjaar dat begint na 30 juni 2019.
Het overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vastgestelde
remuneratiebeleid moet ten laatste voor het eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene
vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening en het jaarverslag van het eerste boekjaar dat begint na 30
juni 2019.
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Art. 23. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication
du présent arrêté au Moniteur belge, à l’exception des articles 6 à 14
inclus, qui produisent leurs effets le 18 mars 2020.

Art. 24. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 24. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

FILIP

PHILIPPE
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice
et Ministre des Affaires européennes,
chargé de la Régie des Bâtiments
K. GEENS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2020/20781]
9 APRIL 2020. — Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie

[C − 2020/20781]
9 AVRIL 2020. — Arrêté royal n° 4 portant des dispositions diverses
en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations
dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19

VERSLAG AAN DE KONING

RAPPORT AU ROI

Sire,
Het koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter
ondertekening voor te leggen strekt ertoe dringende maatregelen te
nemen in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Een
eerste reeks maatregelen hebben betrekking op de organisatie en
bijeenroeping van de algemene vergadering van de mede-eigenaars.
Een tweede reeks maatregelen heeft betrekking op de organisatie van
de algemene vergaderingen van vennootschappen en verenigingen.

Sire,
L’arrêté royal que j’ai l’honneur de soumettre à la signature de Votre
Majesté a pour objet d’adopter des mesures urgentes dans le cadre de
la lutte contre la pandémie Covid-19. Une première série de mesures
concernent l’organisation et la convocation des assemblées des copropriétaires. Une deuxième série de mesures concernent l’organisation
des assemblées générales des sociétés et des associations.

Artikelsgewijze toelichting

Commentaire des articles

Hoofdstuk 1

Chapitre 1er

Artikel 1
De maatregel heeft een beperkte duurtijd en zal gelden van
10 maart tot 3 mei 2020 maar deze periode kan door de Koning worden
verlengd indien nodig.
Op 10 maart heeft de regering de eerste veiligheidsmaatregelen
aangekondigd die de vrije bewegingsvrijheid van de burgers beperken.
Ondanks het feit dat de maatregelen nadien nog werden verstrengd,
hadden deze eerste beperkingen reeds een impact, in het bijzonder voor
de kwetsbare burgers, zoals ouderen. De leeftijdscurve van de medeeigenaars is gevarieerd maar ligt over het algemeen immers vrij hoog.

Article 1er
La mesure a une durée limitée et s’applique du 10 mars jusqu’au
3 mai 2020 inclus mais cette période peut être prolongée par le Roi si
nécessaire.
Le 10 mars, le gouvernement a annoncé les premières mesures de
sécurité qui limitent la liberté de circulation des citoyens. Malgré le
renforcement des mesures par la suite, ces limitations ont déjà eu un
impact, en particulier pour les citoyens vulnérables, telles que les
personnes âgées. En effet, la courbe d’âge des copropriétaires est variée
mais généralement assez élevée.

Artikel 2
De veiligheidsvoorschriften gerelateerd aan het Covid-19 pandemie
laten niet toe dat mede-eigenaars op een fysieke manier nog deelnemen
aan de algemene vergaderingen van mede-eigenaars.
De algemene vergaderingen van mede-eigenaars die niet meer
kunnen doorgaan omwille van die veiligheidsvoorschriften, worden
uitgesteld naar een later tijdstip. Meer precies, moet de algemene
vergadering in dat geval worden gehouden binnen vijf maanden na het
verstrijken van de crisisperiode.
De algemene vergaderingen die sinds die datum van 10 maart nog
rechtsgeldig werden georganiseerd, behouden dus hun rechtsgeldigheid. Dit besluit beoogt geenszins de beslissingen van die algemene
vergaderingen teniet te doen.
Dit besluit beoogt bovendien ook geenszins afbreuk te doen aan de
mogelijkheid om de algemene vergadering schriftelijk te voeren, zoals
voorzien in art. 577-6 § 11 BW. De organisatie van de vergadering via
telefonische of videoconferentie kan deel uitmaken van deze schriftelijke procedure. De eenparigheid, vereist door de wet, blijft in dat geval
behouden. Het zou immers niet verantwoord zijn om, gedurende deze
crisisperiode, mede-eigenaars zonder technische ondersteuning systematisch uit te sluiten van elke deelname aan een algemene vergadering.

Article 2
Les consignes de sécurité liées au pandémie Covid-19 ne permettent
pas que les copropriétaires participent encore physiquement aux
assemblées générales des copropriétaires.
Les assemblées générales de copropriétaires qui ne peuvent plus
avoir lieu en raison de ces consignes de sécurité, depuis leur entrée en
vigueur le 10 mars, sont reportées à une date ultérieure. Plus
précisément, l’assemblée générale doit dans ce cas être tenue dans les
cinq mois après la fin de cette période de crise.
Les assemblées générales qui, depuis cette date du 10 mars, ont
encore été organisées régulièrement, gardent donc leur validité. Le
présent arrêté ne vise donc nullement à mettre à néant les décisions de
ces assemblées générales.
Le présent arrêté ne vise pas davantage à porter préjudice à la
possibilité de mener l’assemblée générale par écrit, comme prévu à
l’article 577-6, § 11, du Code civil. L’organisation de l’assemblée via une
conférence téléphonique ou vidéo peut faire partie de cette procédure
écrite. L’unanimité, requise par la loi, est maintenue dans ce cas. Il ne
serait, en effet, pas justifié que, pendant cette période de crise, les
copropriétaires qui ne disposent pas d’un appui technique soient
systématiquement exclus de toute participation à une assemblée
générale.
En cas de report de l’assemblée générale, les mesures nécessaires
doivent être prises pour assurer la continuité de l’organisation.
Les mandats du syndic et des membres du conseil de copropriété
sont prolongés, après l’expiration du délai pour lequel l’assemblée
générale les a nommés, jusqu’à la première assemblée générale qui
suivra.
Evidemment, les dispositions impératives restent applicables, dont,
entre autres, la possibilité de révoquer le syndic ou encore celle de
demander au juge de désigner un syndic provisoire

In het geval van een uitstel van de algemene vergadering, moeten de
nodige maatregelen worden getroffen om de continuïteit te verzekeren.
De mandaten van de syndicus en van de leden van de raad van
mede-eigenaars worden verlengd, na het verstrijken van de termijn
waarvoor de algemene vergadering hen heeft benoemd, tot bij de
eerstvolgende algemene vergadering.
Uiteraard blijven de dwingende bepalingen van toepassing waaronder, onder andere, de mogelijkheid om de syndicus te ontslaan of aan
de rechter te vragen een voorlopige syndicus aan te wijzen.
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Van Koningswege :
De Vice-eerste Minister, Minister van Justitie
en Minister van Europese Zaken,
belast met de Regie der Gebouwen
K. GEENS
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Art. 23. Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie van
dit besluit in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen
6 tot en met 14 die uitwerking hebben met ingang van 18 maart 2020.
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De opdrachten en bevoegdheidsdelegaties van de raad van medeeigenaars worden ook verlengd gedurende de crisisperiode, aangezien
er anders een vacuüm dreigt. Zo niet, zou de continuïteit van
verenigingen waarin aan die raad van mede-eigendom een bijzondere
gedelegeerde bevoegdheid is gegeven, in het gedrang kunnen komen.

Le syndic reste donc habilité, durant cette période, à remplir toutes
ses tâches en tant que syndic. Il doit respecter autant que possible les
consignes de sécurité en vigueur. Il pourra toutefois encore toujours se
déplacer, par exemple pour faire exécuter des travaux urgents, si
nécessaire.
Toutes les dispositions contractuelles, en ce compris la rémunération
qui devra être déterminée de manière proportionnelle, restent d’application.
Le budget pour le nouvel exercice éventuel de l’association des
copropriétaires est, dans l’attente de l’assemblée générale visée à
l’alinéa 1er, provisoirement réputé être égal au budget pour le fonds de
roulement de l’exercice précédent. A cette fin, les syndic peuvent aussi,
en conformité avec les décisions de l’exercice précédent, réclamer les
provisions nécessaires aux copropriétaires.
Les missions et délégations de compétences du conseil de copropriété
sont également prolongées pendant la période de crise, vu qu’à défaut,
un vide risque de se produire. Si ce n’était pas le cas, la continuité des
associations dans lesquelles une délégation de compétence a été donnée
à ce conseil de copropriété, pourrait être menacée.

Artikel 3

Article 3

Zoals reeds toegelicht bij het eerste artikel, is het noodzakelijk de
uitwerking van dit hoofdstuk met terugwerkende kracht toe te passen
tot het moment dat de eerste maatregelen ter beperking van de
activiteiten van de burgers door de regering werden gedicteerd,
namelijk op 10 maart 2020.

Comme déjà indiqué à propos de l’article 1er, il y a lieu de faire
rétroagir les effets de ce chapitre au moment où les premières mesures
restreignant les activités des citoyens ont été dictées par le Gouvernement, à savoir le 10 mars 2020.

Hoofdstuk 2

Chapitre 2

Artikel 4

Article 4

Ook deze maatregelen hebben een beperkte duurtijd en zullen gelden
van 1 maart tot 3 mei 2020, maar deze periode kan door de Koning
worden verlengd als blijkt dat de pandemie op dat ogenblik een
normale toepassing van de vergaderregels nog steeds niet toelaat.

Ces mesures ont également une durée limitée et s’appliquent du
1er mars jusqu’au 3 mai 2020 inclus, mais cette période peut être
prolongée par le Roi s’il apparaît à ce moment que la pandémie ne
permet toujours pas une application normale des règles de réunion.

Deze uitzonderlijke maatregelen hebben uitwerking vanaf
1 maart 2020. Zij laten de in artikel 5, eerste lid, bedoelde entiteiten,
ongeacht door of krachtens welk wettelijk instrument zij rechtspersoonlijkheid hebben verkregen, die sinds 1 maart 2020 een vergadering
hebben bijeengeroepen of hadden moeten bijeenroepen, en die nog niet
werd gehouden, toe van de maatregelen gebruik te maken. Ook voor
verplichtingen gebonden aan wettelijke termijnen wordt, indien men
kiest voor uitstel, logischerwijs de datum van 1 maart 2020 gekozen.

Ces mesures exceptionnelles produisent leurs effets le 1er mars 2020.
Elles permettent aux entités visées à l’article 5, alinéa 1er, quel que soit
l’instrument juridique par ou en vertu duquel elles se sont vues
conférer la personnalité juridique, qui ont convoqué ou auraient dû
convoquer une réunion depuis le 1er mars 2020, et qui n’a pas encore eu
lieu, d’utiliser ces mesures. Pour ce qui concerne les obligations liées à
des délais légaux, pour ceux qui optent pour un report, la date du
1er mars 2020 est également retenue, logiquement.

Met andere woorden is de voorgestelde regeling van toepassing op:

En d’autres termes, le régime proposé s’applique à :

- alle vergaderingen die tussen 1 maart en 3 mei worden bijeengeroepen (zie ook hieronder voor wat betreft de vergaderingen gehouden
na 3 mei);

- toutes les réunions qui sont convoquées entre le 1er mars et le
3 mai (voy. également ci-dessous en ce qui concerne les réunions tenues
après le 3 mai);

- alle vergaderingen die tussen de dag van bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad en 3 mei moeten worden gehouden;

- toutes les réunions qui doivent être tenues entre le jour de la
publication au Moniteur belge et le 3 mai ;

- alle vergaderingen die tussen 1 maart en de dag van bekendmaking
in het Belgisch Staatsblad hadden moeten zijn gehouden op grond van
een wettelijke of statutaire regel, maar niet zijn gehouden (bv. omdat
men niet wist hoe de vergadering veilig te houden).

- toutes les réunions qui auraient dû être tenues entre le 1er mars et
le jour de la publication au Moniteur belge en application d’une règle
légale ou statutaire, mais qui n’ont pas été tenues (par exemple, en
raison de l’incertitude sur la manière de tenir la réunion en sécurité).

Zoals artikel 9 bevestigt gelden de regels echter niet voor alle
vergaderingen die tussen 1 maart en de dag van bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad effectief werden gehouden.

Comme précisé à l’article 9, le régime ne vaut par contre pas pour les
réunions qui ont effectivement eu lieu entre le 1er mars et le jour de la
publication au Moniteur belge.

De Covid-19 pandemie heeft tot gevolg dat de betrokken entiteiten
voor wie de voorbereidingen voor de gewone algemene vergaderingen
veelal net waren gestart, zich geconfronteerd zien met onoverkomelijke
praktische moeilijkheden om die vergaderingen ook effectief volgens
de gebruikelijke regels te houden, zonder de dwingende regels
opgelegd ter bestrijding van het virus te overtreden. Daarom worden,
naar het voorbeeld van gelijkaardige initiatieven in andere landen,
tijdelijk een aantal versoepelingen en opties ingevoerd, die de eerder
vermelde entiteiten de nodige flexibiliteit geven, zonder de rechten van
de aandeelhouders en de leden uit het oog te verliezen.

En raison de la pandémie de Covid-19, les entités concernées pour
lesquelles la préparation des assemblées générales ordinaires vient
souvent de commencer, sont confrontées à des difficultés pratiques
insurmontables pour tenir effectivement ces assemblées selon les règles
habituelles sans enfreindre les règles obligatoires imposées pour lutter
contre le virus. C’est pourquoi, à l’instar d’initiatives similaires prises
dans d’autres pays, un certain nombre d’assouplissements et d’options
sont introduits à titre temporaire pour permettre aux entités mentionnées ci-dessus de gérer cette situation avec la souplesse nécessaire, sans
perdre de vue les droits des actionnaires et des membres.

De voorgestelde regeling geldt voor de gewone, bijzondere als
buitengewone algemene vergaderingen. Dat laatste is dit jaar van
bijzonder belang, omdat talloze vennootschappen en verenigingen zich
hadden voorgenomen hun statuten aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat op 1 januari 2020 op alle
bestaande vennootschappen en verenigingen toepasselijk is geworden.
Ondanks het feit dat ze nog tot 1 januari 2024 de tijd hebben om hun
statuten aan te passen, kiezen de meeste vennootschappen en verenigingen ervoor dat dit jaar al te doen.

Le système proposé s’applique aux assemblées générales ordinaires,
spéciales et extraordinaires. Ce dernier point revêt une importance
particulière cette année, car de nombreuses sociétés et associations
avaient prévu d’adapter leurs statuts au Code des sociétés et des
associations, qui est devenu applicable le 1er janvier 2020 à toutes les
sociétés et associations existantes. Bien qu’elles aient encore jusqu’au
1er janvier 2024 pour modifier leurs statuts, la plupart des sociétés et
associations choisissent de le faire cette année.
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De begroting voor het gebeurlijk nieuwe werkjaar van de vereniging
van mede-eigenaars wordt, in afwachting van de in het eerste lid
bedoelde algemene vergadering, voorlopig geacht gelijk te zijn aan de
begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. Daartoe
kunnen de syndici, in overeenstemming met de beslissingen uit het
vorige werkjaar, ook de nodige provisies opvragen aan de medeeigenaars.
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De syndicus blijft dus gemachtigd om, gedurende deze periode, al
zijn taken als syndicus te vervullen. Hij moet daarbij zo veel als
mogelijk de geldende veiligheidsvoorschriften naleven. Hij zal zich
evenwel nog steeds kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld om dringende
werken te laten uitvoeren, indien noodzakelijk.
Alle contractuele bepalingen, met inbegrip van de vergoeding die
proportioneel zal moeten worden bepaald, blijven van toepassing.
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De bepalingen van dit hoofdstuk zijn strikt facultatief in die zin dat
zij een regeling instellen die is aangepast aan de uitzonderlijke
omstandigheden die zich stellen. Er wordt echter verduidelijkt dat de
betrokken personen en entiteiten uiteraard vrij blijven om de gebruikelijke wettelijke regeling in haar geheel na te leven indien zij dit
passender achten.
Artikel 5
De voorgestelde regeling geldt voor alle vennootschappen, verenigingen, rechtspersonen en contractuele ICB’s, met inbegrip van rechtspersonen die in aanvullende orde onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vallen, zoals bv. de publiekrechtelijke
rechtspersonen en de Nationale Bank van België.
Zij geldt eveneens voor rechtspersonen met een algemene vergadering of een bestuursorgaan die de rechtspersoonlijkheid door of
krachtens bijzondere wetgeving hebben verworven.
De Koning kan de bepalingen van dit hoofdstuk die van toepassing
zijn op genoteerde vennootschappen toepasselijk verklaren op vennootschappen waarvan de aandelen of de certificaten die op die aandelen
betrekking hebben worden verhandeld op een MTF of op een
georganiseerde handelsfaciliteit.

Article 5
Le régime proposé s’applique à toute société, association, personne
morale et OPC contractuel, y compris donc les personnes morales
soumises au Code des sociétés et des associations de manière subsidiaire, telles que par exemple les personnes morales de droit public et
la Banque nationale de Belgique.
Elle s’applique également aux personnes morales ayant obtenu la
personnalité juridique par ou en vertu d’une législation particulière.

Artikel 6
De eerste optie bestaat er in de vergadering te laten doorgaan, maar
in omstandigheden die enerzijds verzoenbaar zijn met de maatregelen
genomen naar aanleiding van de Covid-19 pandemie, en anderzijds
toch aan de aandeelhouders en de leden toe te laten hun stemrecht uit
te oefenen en hen de kans te geven vragen te stellen.
Daarnaast krijgt het bestuursorgaan de bevoegdheid om te beslissen
dat de aandeelhouders of de leden uitsluitend op afstand mogen
stemmen (in voorkomend geval met respect van de regels van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor sommige rechtsvormen), in combinatie met stemmen per volmacht (onder dezelfde
modaliteiten, en dus met naleving van o.m. de belangenconflictenregels
waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet
voor de naamloze vennootschap). De formulieren voor een stemming
op afstand en de volmachten worden aan de entiteit bezorgd op het
aangegeven adres, desnoods alleen elektronisch. Een gescande of
gefotografeerde versie volstaat.
Nu stemmen op afstand alleen wettelijk is geregeld voor de
naamloze vennootschap, wordt artikel 7:146 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ook tijdelijk van toepassing verklaard op de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en
andere rechtspersonen, die niet over een eigen wettelijk of statutaire
regeling inzake stemming op afstand beschikken, met uitzondering van
die regels uit artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die specifiek op de genoteerde naamloze vennootschappen van toepassing zijn.
Het besluit laat het bestuursorgaan van de bedoelde entiteiten toe op
te leggen dat volmachten aan een welbepaalde persoon worden
gegeven, op voorwaarde dat de volmachten specifieke steminstructies
bevatten voor alle voorstellen van besluit. Dit laat toe de algemene
vergadering in beperkte kring te organiseren. Weliswaar wordt op die
manier het recht van de aandeelhouders en leden om hun eigen
volmachthouder te kiezen beperkt. In de huidige omstandigheden is
het evenwel niet mogelijk, noch verantwoord in het kader van de
volksgezondheid, om vooral vennootschappen en verenigingen met
een groot aantal aandeelhouders of leden te verplichten vergaderingen
te organiseren waarop tientallen, honderden of duizenden personen
(aandeelhouders of leden, of hun volmachthouders) fysiek aanwezig
kunnen zijn. Systemen waarbij een dergelijk groot aantal personen

Article 6
La première option consiste à permettre la poursuite de l’assemblée,
mais selon des modalités compatibles avec les mesures prises en
réponse à la pandémie Covid-19, tout en permettant aux actionnaires et
aux membres d’exercer leur droit de vote et de poser des questions.

Le Roi peut rendre les dispositions du présent chapitre qui s’appliquent aux sociétés cotées applicables aux sociétés dont les actions ou les
certificats se rapportant à ces actions sont négociés sur un système
multilatéral de négociation, ou sur un système organisé de négociation.

En outre, l’organe d’administration est habilité à décider que les
actionnaires ou les membres peuvent uniquement voter à distance (le
cas échéant dans le respect des règles du Code des sociétés et des
associations pour certaines formes juridiques), en combinaison avec le
vote par procuration (selon les mêmes modalités, et donc dans le
respect, entre autres, des règles de conflit d’intérêts prévues par le Code
des sociétés et des associations pour la société anonyme). Les formulaires de vote à distance et les procurations seront envoyés à l’entité à
l’adresse indiquée, si nécessaire uniquement par voie électronique. Une
version scannée ou photographiée suffira.
Dans la mesure où le vote à distance n’est organisé par la loi qu’en ce
qui concerne les sociétés anonymes, l’article 7:146 du Code des sociétés
et des associations est également temporairement rendu applicable à la
société à responsabilité limitée, à la société coopérative, ainsi qu’aux
autres personnes morales qui ne disposent pas d’une réglementation
légale ou statutaire propre en ce qui concerne le vote à distance, à
l’exception des éléments de l’article 7:146 du Code des sociétés et des
associations qui s’appliquent spécifiquement à la société anonyme
cotée.
L’arrêté permet à l’organe d’administration des entités visées d’imposer que les procurations soient accordées à une personne déterminée,
étant entendu que ces procurations doivent alors contenir des instructions de vote spécifiques pour chaque proposition de décision. Ceci
permet d’organiser l’assemblée générale en cercle fermé. Il est vrai
qu’ainsi le droit des actionnaires et des membres de désigner le
mandataire de leur choix est limité. Dans les circonstances actuelles il
n’est toutefois pas possible, ni justifiable du point de vue de la santé
publique, d’imposer, surtout aux sociétés et associations avec un grand
nombre d’actionnaires ou de membres, d’organiser des assemblées où
plusieurs dizaines, centaines ou milliers de personnes (actionnaires,
membres ou les mandataires de ceux-ci) peuvent être physiquement
présents. Des systèmes permettant à un tel nombre de personnes de
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Ook zij die tot op 3 mei hun vergadering beslissen uit te stellen
kunnen genieten van de verlenging van de in artikel 7 bedoelde
periodes.
Het bovenstaande neemt vanzelfsprekend niet weg dat entiteiten met
wijsheid van de geboden mogelijkheden moeten gebruikmaken en de
optie kiezen die het belang van alle stakeholders het beste dient, en dit
zowel wanneer zij kiezen voor een vergadering overeenkomstig
artikel 6 als wanneer zij kiezen voor uitstel overeenkomstig artikel 7.

Une assemblée générale ou une réunion d’un organe d’administration convoquée avant la date finale visée à l’alinéa 1er peut être tenue
conformément aux dispositions du présent chapitre même si elle a lieu
après ladite date.
Cette solution s’impose dans l’intérêt de la sécurité juridique, vu la
longueur des délais de convocation et dans la mesure où il n’est pas
possible de prévoir quand et dans quelle mesure les règles de lutte
contre la propagation de la pandemie Covid-19 cesseront d’être
applicables.
Les entités qui optent jusqu’au 3 mai pour un report de leur
assemblée, pourront bénéficier de la prolongation des périodes visées à
l’article 7.
Il n’en reste pas moins que les entités visées doivent faire usage des
possibilités offertes avec sagesse et choisir l’option qui sert le mieux
l’intérêt de toutes les parties prenantes. Ceci vaut aussi bien lorsqu’elles
optent pour l’organisation d’une assemblée générale conformément à
l’article 6 que lorsqu’elles optent pour un report conformément à
l’article 7.
Les dispositions du présent chapitre ont un caractère strictement
optionnel, en ce sens qu’elles mettent en place un régime adapté aux
circonstances exceptionnelles que nous connaissons. On précise toutefois que les personnes et entités visées restent bien sûr libres de se
conformer au régime légal habituel dans son intégralité si elles le jugent
plus approprié.

Company: x

Een algemene vergadering of een vergadering van een bestuursorgaan die werd opgeroepen voor de in het eerste lid bedoelde
einddatum mag worden gehouden overeenkomstig de bepalingen van
dit hoofdstuk, zelfs als zij na deze datum wordt gehouden.
Deze oplossing is noodzakelijk voor de rechtszekerheid, in het licht
van de duur van de oproepingstermijnen, en nu het onmogelijk is te
voorzien wanneer en in welke mate de maatregelen ter verspreiding
van de COVID-19 pandemie niet langer zullen worden opgelegd.
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participer activement à distance en garantissant en même temps que
seuls ceux qui sont habilités à participer le font effectivement, ne sont
pas très répandus sur le marché belge, et il est de toute manière
maintenant impossible dans la pratique de les installer à temps et de
manière fiable. En outre, il s’avère que même pour installer ces
systèmes, une concentration d’un nombre relativement important de
personnes en un même endroit est inévitable, entrainant des risques de
propagation du virus. Contrairement à ce que le Conseil d’Etat suggère,
les circonstances actuels ne permettent pas de maintenir la liberté des
actionnaires des sociétés cotées de désigner leur propre mandataire et
de permettre à ce dernier de participer – ne fût-ce qu‘à distance - à
l’assemblée. Dans les circonstances actuelles, les objectifs poursuivis
par les dispositions auxquelles fait référence le Conseil d’Etat dans son
avis ne pourraient être rencontrés sans l’encadrement prévu ici. Les
procurations ne sont toutefois acceptées, comme précisé ci-dessus, que
si elles contiennent des instructions de vote spécifiques pour chaque
point à l’ordre du jour. Par ailleurs, l’arrêté en projet permet aux entités
visées (en ce compris les sociétés non cotées) d’utiliser un moyen de
communication électronique tel que visé à l’article 7:137 du Code des
sociétés et des associations, en ce compris les garanties y afférentes,
même au cas où elles ne disposent pas de l’habilitation statutaire
nécessaire.
Il va de soi que les procurations comportant des instructions de vote
déjà reçues seront prises en compte, mais le mandataire en question
n’est pas tenu de se présenter physiquement à l’assemblée.
Contrairement à ce que le Conseil d’État semble indiquer, les deux
versions linguistiques de l’article 6, § 1er, alinéa 4, correspondent
effectivement : bien que l’ordre des mots soit différent, le texte
néerlandais mentionne les mots « par dérogation à l’alinéa 2 »/« in
afwijking van het tweede lid ».
Au cas où elle ne peut garantir que les mesures de lutte contre la
propagation de la pandémie Covid-19 seront respectées, l’entité peut
interdire toute présence physique, sauf si l’assemblée prend des
décisions qui doivent être passées par acte authentique dans la seule
mesure où le notaire doit être physiquement présent. Dans ce cas les
règles relatives au social distancing doivent bien entendu être respectées.

Dit laat toe als het nodig is de vergadering te houden met één enkele
volmachthouder. De entiteit kan de aandeelhouders of leden tevens
opleggen hun vragen schriftelijk te stellen tot de vierde dag vóór de
vergadering. Kiest zij ervoor de aandeelhouders of leden toe te laten de
vergadering rechtstreeks of in uitgesteld relais te volgen (bv. via een
webcam of via een telefonische conferentie, zonder dat de aandeelhouders of de leden nochtans verplicht de mogelijkheid moeten hebben om
actief tussen te komen), dan kan ze de vragen op dat ogenblik
beantwoorden. Ze kan deze vragen ook schriftelijk beantwoorden, in
welk geval ze de antwoorden ten laatste op de dag van de vergadering
meedeelt. Genoteerde vennootschappen doen dat op hun website;
andere entiteiten doen dat op de meest gerede wijze.
In antwoord op de opmerking van de Raad van State wordt
verduidelijkt dat die termijn van vier dagen kan worden opgelegd, wat
vooral van belang is voor bv. genoteerde vennootschappen, om hen een
redelijke termijn te gunnen om de vragen schriftelijk te beantwoorden.
De entiteiten die kiezen voor een vergadering met één volmachthouder worden uiteraard aangemoedigd om de dialoog met hun aandeelhouders en leden te onderhouden, door bv. ook de vragen van hun
aandeelhouders of leden die duidelijk aansluiten bij de agenda van de
algemene vergadering maar nog niet werden beantwoord op de dag
van de algemene vergadering, achteraf te beantwoorden. De antwoorden op de algemene vergadering kunnen bijvoorbeeld nieuwe terechte
vragen oproepen.
De aangestelde volmachthouder, de leden van het bureau, de
bestuurders en de commissaris kunnen in dergelijk geval geldig van op
afstand deelnemen, bv. via telefonische of video-conferentie.
Gaat het om een algemene vergadering die voor een notaris moet
worden gehouden, dan moet, naast een door de entiteit aangeduide
vertegenwoordiger – bv. de ene volmachthouder waarvan hierboven
sprake als de entiteit van die optie gebruik maakt – uiteraard ook de
notaris aanwezig zijn.

Ceci permet au cas où cela est nécessaire de tenir la réunion en
présence d’un seul mandataire uniquement. L’entité peut également
exiger des actionnaires ou des membres qu’ils posent leurs questions
par écrit jusqu’au quatrième jour avant l’assemblée. Si l’entité choisit de
permettre aux actionnaires ou aux membres de suivre la réunion en
direct ou en différé (par exemple via une webcam ou une conférence
téléphonique, sans toutefois l’obligation que les actionnaires ou les
membres puissent intervenir activement), elle peut répondre aux
questions à ce moment-là. Elle peut également répondre à ces questions
par écrit, auquel cas elle communiquera les réponses au plus tard le
jour de la réunion. Les sociétés cotées le font sur leur site web ; les
autres entités le font de la manière la plus appropriée.
En réponse à la remarque formulée à ce propos par le Conseil d’Etat,
il est précisé que ce délai de quatre jours peut être imposé. C’est
important notamment pour les sociétés cotées, afin de leur laisser un
temps raisonnable pour la préparation des réponses écrites.
Les entités qui choisissent l’option d’une assemblée générale avec un
seul mandataire, sont bien entendu encouragées à entretenir la dialogue
avec leurs actionnaires ou membres, par exemple en répondant après
l’assemblée aux questions de leurs actionnaires ou membres qui sont
liées à l’agenda de l’assemblée mais auxquels il n’a pas été répondu le
jour de l’assemblée. Il se peut en effet par exemple que les réponses
données lors de l’assemblée générale suscitent de nouvelles questions
pertinentes.
Le mandataire désigné, les membres du bureau, les administrateurs
et le commissaire peuvent dans ce cas valablement participer à
distance, par exemple par téléphone ou par vidéoconférence.
Dans le cas d’une assemblée générale qui doit se tenir devant un
notaire, outre un représentant désigné par l’entité - par exemple le
mandataire mentionné ci-dessus si l’entité fait usage de cette possibilité
- le notaire doit bien sûr également être présent.

Gelet op de bijzondere omstandigheden kunnen entiteiten die hun
vergadering al hebben bijeengeroepen op het ogenblik waarop deze
bijzondere regeling van kracht wordt, vooralsnog van deze regeling
gebruikmaken, mits daarover de aandeelhouders en de leden correct te
informeren.

Compte tenu des circonstances particulières, les entités qui ont déjà
convoqué leur assemblée au moment de l’entrée en vigueur de ce
régime spécial, peuvent toujours y recourir, à condition que les
actionnaires et les membres soient correctement informés.

Ten slotte wordt ook de verplichting voor genoteerde vennootschappen om aan aandeelhouders op naam bepaalde documenten toe te
zenden per post tijdelijk opgeheven.

Enfin, l’obligation pour les sociétés cotées d’envoyer certains documents par la poste aux actionnaires nominatifs est également temporairement supprimée.
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Wanneer zij niet kan garanderen dat de maatregelen ter bestrijding
van de Covid-19 pandemie kunnen worden nageleefd kan de entiteit
zelfs elke fysieke aanwezigheid verbieden, behalve als de vergadering
beslissingen neemt die authentiek moeten worden vastgesteld in het
geval dat de notaris fysiek aanwezig moet zijn. In dat geval moeten de
regels inzake social distancing uiteraard worden nageleefd.
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actief op afstand kunnen deelnemen die voldoende garanties bieden
dat ook alleen personen die gemachtigd zijn deel te nemen, effectief
deelnemen, zijn niet wijd verspreid op de Belgische markt en het is hoe
dan ook praktisch niet meer mogelijk om ze nu tijdig en op
betrouwbare manier in werking te stellen. Bovendien blijkt dat de
plaatsing van dergelijke systemen opnieuw de concentratie van een
relatief groot aantal mensen op dezelfde plaats vereist, met mogelijke
risico’s voor verdere verspreiding van het virus. In tegenstelling tot wat
de Raad van State suggereert is het in de huidige omstandigheden niet
haalbaar dat alle aandeelhouders in genoteerde vennootschappen de
vrijheid moeten behouden om hun eigen volmachthouder aan te stellen
en deze toe te laten – het weze op afstand – aan de vergadering deel te
nemen. In de huidige omstandigheden zouden de nagestreefde doelstellingen in de door de Raad van State aangehaalde bepalingen niet
kunnen worden bereikt zonder de hier voorziene omkadering. Wel
worden, zoals hierboven al aangehaald, volmachten enkel aanvaard als
ze bindende steminstructies bevatten. Bovendien kunnen de bedoelde
entiteiten (met inbegrip van de niet-genoteerde vennootschappen)
gebruikmaken van een elektronisch communicatiemiddel als bedoeld
in artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met de daarin ingebouwde garanties, zelfs als zij niet beschikken over
de daarvoor benodigde statutaire machtiging.
Uiteraard worden de inmiddels reeds ontvangen volmachten met
steminstructies mee in aanmerking genomen, maar de betreffende
volmachthouder moet zich niet fysiek aanbieden op de vergadering.
Anders dan de Raad van State lijkt te suggereren stemmen beide
taalversies van artikel 6, § 1, vierde lid, wel degelijk met elkaar overeen:
hoewel de woordvolgorde anders is, is er in de Nederlandse tekst wel
degelijk sprake van de woorden “in afwijking van het tweede lid”.
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- is bedoeld voor vergaderingen met een groot aantal aandeelhouders
die de vennootschap niet allemaal kent of kan kennen (dus in het
bijzonder genoteerde vennootschappen en CV’s met zeer veel aandeelhouders);

- est prévu pour des assemblées avec un grand nombre d’actionnaires
que la société ne connaît pas ou ne peut pas connaître (donc en
particulier les sociétés cotées ou les sociétés coopératives avec un grand
nombre d’actionnaires) ;

- moet toelaten er zeker van te zijn dat (i) alle aandeelhouders (of hun
volmachthouders) kunnen inloggen en ii) ook alleen aandeelhouders
(of hun volmachthouders) kunnen inloggen en deelnemen. Een aantal
genoteerde vennootschappen heeft de daarvoor benodigde statutaire
machtiging, maar geen van hen heeft er ooit al gebruik van gemaakt.
Het door deze artikelen bedoelde “elektronisch communicatiemiddel”
is een gesofisticeerde techniek die toelaat massaal virtueel aan een
algemene vergadering deel te nemen, en kan inderdaad niet worden
gelijkgesteld met een video- of conference call.

- doit permettre d’avoir la certitude que (i) tous les actionnaires (ou
leurs mandataires) peuvent se connecter et (ii) que seuls les actionnaires
(ou leurs mandataires) peuvent se connecter et participer. Certaines
sociétés disposent de l’habilitation statutaire nécessaire, mais aucune
d’entre elles n’en a jamais fait usage. Le « moyen de communication
électronique » visé par cet article est un moyen technique sophistiqué
qui permet de participer massivement de manière virtuelle à une
assemblée générale, et ne peut donc pas être assimilé à une conférence
vidéo ou téléphonique.

Zoals aangestipt in de commentaar onder artikel 6 is dergelijk
systeem niet beschikbaar op de Belgische markt.

Comme indiqué dans le commentaire de l’article 6, un tel système
n’est pas disponible sur le marché belge.

De artikelen 5:89 (BV), 6:75 (CV) en 7:137 (NV) WVV gaan niet over
vergaderingen via video- of telefoonconferenties met een beperkt aantal
personen, waar iedereen elkaar kent en kan identificeren, en die tellen
als werkelijk gehouden vergaderingen (er is dan ook geen unanimiteit
vereist, zoals voor een schriftelijke vergadering).

Les articles 5:89 (SRL), 6:75 (SC) et 7:137 (SA) n’ont pas trait aux
assemblées tenues par conférence vidéo ou téléphonique avec un
nombre limité de personnes, dans lesquelles tous les participants se
connaissent et peuvent identifier les autres participants et qui valent
comme des assemblée générales réellement tenues (l’unanimité n’est
donc pas requise comme dans une assemblée écrite).

Vergaderingen via video- of telefoonconferenties met een beperkt
aantal personen blijven perfect mogelijk. De algemene principes die
gelden voor algemene vergaderingen bepalen dat om rechtsgeldig te
kunnen vergaderen de aandeelhouders of leden moeten kunnen
beraadslagen, het woord moeten kunnen voeren en hun stemrecht
moeten kunnen uitoefenen. De invulling van deze principes is ook
mogelijk via telefoon- of videoverbinding, gecombineerd met e-mail
voor de uitwisseling van geschreven documenten.

Les assemblées tenues par conférence vidéo ou téléphonique avec un
nombre limité de personnes restent parfaitement possibles. Les principes généraux qui valent pour les assemblées générales disposent que
pour se réunir valablement, les actionnaires ou membres doivent
pouvoir délibérer, prendre la parole et exercer leur droit de vote. Le
respect de ces principes est également possible par liaison téléphonique
ou vidéo, combinée à l’e-mail pour l’échange de documents écrits.

Artikel 7

Article 7

De tweede optie bestaat erin de algemene vergadering uit te stellen
tot de toestand terug is genormaliseerd. Ook dit is toegelaten als de
vergadering reeds is bijeengeroepen, op voorwaarde dat de aandeelhouders en leden daarover correct worden geïnformeerd. Het spreekt
voor zich dat, gelet op de onder artikel 6 beschreven mogelijkheden, de
entiteiten hiermee met de nodige voorzichtigheid moeten omgaan,
maar onder sommige omstandigheden kan uitstel die toelaat de
vergadering later volgens de normale regels te houden de betere optie
zijn, in ieders belang.

La deuxième option consiste à reporter l’assemblée générale jusqu’à
ce que la situation soit redevenue normale. Cela est également permis
si l’assemblée a déjà été convoquée, à condition que les actionnaires et
les membres soient correctement informés. Il va sans dire que, compte
tenu des possibilités décrites à l’article 6, les entités doivent faire preuve
de la prudence nécessaire, mais dans certaines circonstances, un report
permettant de tenir la réunion ultérieurement, conformément aux
règles en vigueur, peut être la meilleure option, dans l’intérêt de tous.

In dat geval krijgen de betrokken entiteiten ook uitstel van tien
weken voor een aantal wettelijke termijnen, zoals de verplichting de
algemene vergadering binnen zes maanden na afsluiting van het
boekjaar te houden, of nog, de verplichting de jaarrekening binnen
zeven maanden na afsluiting van het boekjaar samen met een aantal
andere stukken bij de NBB neer te leggen.

Dans ce cas, les entités concernées bénéficient également d’un report
de dix semaines pour un certain nombre de délais légaux, tels que
l’obligation de tenir l’assemblée générale dans les six mois suivant la
clôture de l’exercice, ou l’obligation de déposer les comptes annuels et
d’autres documents auprès de la BNB dans les sept mois suivant la
clôture de l’exercice.

De Raad van State merkt op dat het voorgestelde artikel 7 de
artikelen 4, 5 en 6 van Richtlijn nr. 2004/109/EG (van toepassing op
genoteerde vennootschappen) op verschillende punten naast zich
neerlegt. Het zou evenwel onverantwoord zijn om genoteerde vennootschappen te verplichten informatie bekend te maken waarvan vaststaat
dat ze niet volledig of niet correct is, bv. omdat – door overmacht
waarvoor zij geen enkele verantwoordelijkheid hebben – bepaalde
cruciale personen afwezig zijn door ziekte, of doordat de commissarissen er niet in slagen hun controlewerkzaamheden tijdig af te ronden ten
gevolge van de Covid-19 pandemie. Dit zou genoteerde vennootschappen ertoe verplichten precies aan te geven op welke punten de
informatie mogelijk verkeerd, onvolledig of niet gecontroleerd is. Dat
maakt de remedie erger dan de kwaal en zou leiden tot de miskenning
van de basisdoelstellingen van Richtlijn 2004/109/EG. Ook de ongelijke behandeling met niet-genoteerde vennootschappen op dit punt
zou niet verdedigbaar zijn.

Le Conseil d’Etat remarque que l’article 7 proposé ne tient pas
compte, sur plusieurs points, des articles 4, 5 et 6 de la directive
2004/109/CE (d’application aux sociétés cotées). Il ne serait toutefois
pas justifié d’obliger les sociétés cotées à dévoiler des informations dont
il apparaît qu’elles ne sont pas complètes ou pas correctes, par exemple
en raison – suite à des situations de force majeure pour lesquelles elles
ne portent aucune responsabilité – de l’absence de certaines personnes
cruciales pour cause de maladie, ou en raison du fait que les
commissaires ne sont pas en mesure de finaliser leurs travaux de
contrôle dans les temps en raison de la pandémie de Covid-19. Cela
obligerait les sociétés cotées à indiquer précisément sur quels points
l’information est potentiellement fausse, incomplète ou non contrôlée.
Cela rendrait le remède pire que le mal et conduirait à méconnaître les
objectifs fondamentaux poursuivis par la directive 2004/109/CE. La
différence de traitement avec les sociétés non cotées ne serait pas non
plus justifiable.

Overigens heeft de FSMA al in een persbericht van 26 maart 2020 haar
positie gegeven over de impact van de Covid-19 pandemie op de
genoteerde vennootschappen. Deze maatregelen dragen er zorg voor
dat het beleggerspubliek op elk moment zorgvuldig wordt geïnformeerd. Het voorgestelde artikel 7 wordt dus integraal gehandhaafd.

La FSMA a déjà indiqué sa position en ce qui concerne l’impact de la
pandémie Covid-19 sur les sociétés cotées dans un communiqué de
presse du 26 mars 2020. Ces mesures assurent que le public soit à tout
moment bien informé. L’article 7 proposé est donc intégralement
maintenu.

Dergelijk uitstel is niet toegelaten in geval van toepassing van de
alarmbelprocedure bij negatief of dreigend negatief nettoactief, of
ingeval van bijeenroeping op verzoek van 10% van de aandeelhouders
of van de commissaris: in deze gevallen kan de vennootschap
terugvallen op de eerste optie. Alleen de situaties worden geviseerd
waarbij het nettoactief van de vennootschap negatief dreigt te worden

Ce report n’est pas autorisé en cas d’application de la procédure de
la sonnette d’alarme si l’actif net est négatif ou menace de le devenir, ou
en cas de convocation de l’assemblée à la demande de 10 % des
actionnaires ou du commissaire: dans ces cas, la société peut se rabattre
sur la première option. Seules sont visées les situations dans lesquelles
l’actif net de la société est négatif ou menace de le devenir, dans la
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En ce qui concerne l’avis du Conseil d’Etat, on précise ce qui suit. Le
moyen de communication électronique visé aux articles 5:89 (SRL), 6:75
(SC) et 7:137 (SA) :
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Onder verwijzing naar het advies van de Raad van State kan het
volgende worden verduidelijkt. Het elektronisch communicatiemiddel
bedoeld in de artikelen 5:89 (BV), 6:75 (CV) en 7:137 (NV) WVV:
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Artikel 8
Ten slotte wordt verduidelijkt dat het bestuursorgaan onder alle
omstandigheden unaniem schriftelijk kan besluiten. Het bestuursorgaan kan ook (in voorkomend geval bij meerderheid) beraadslagen en
besluiten via een elektronische communicatie die discussie toelaat. Gaat
het om beslissingen die voor notaris moeten worden genomen – men
denke vooral aan toegestaan kapitaal – dan volstaat opnieuw dat één
lid van het bestuursorgaan of een door het bestuursorgaan aangesteld
persoon samen met de notaris fysiek vergadert; de andere leden
kunnen deelnemen via de elektronische communicatie.

Article 8
Enfin, il est précisé que l’organe d’administration peut, en toutes
circonstances, prendre une décision unanime par écrit. L’organe
d’administration peut également délibérer et décider (si nécessaire à la
majorité) via un moyen de communication électronique permettant la
discussion. Dans le cas de décisions qui doivent être prises devant un
notaire - notamment en ce qui concerne le capital autorisé - il suffit là
encore qu’un membre de l’organe d’administration ou une personne
désignée par celui-ci rencontre physiquement le notaire ; les autres
membres peuvent participer via un moyen de communication électronique.

Artikel 9
Deze uitzonderlijke maatregelen hebben uitwerking vanaf
1 maart 2020. Zij laten de betrokken entiteiten die sinds 1 maart 2020 een
vergadering hebben bijeengeroepen, en die nog niet werd gehouden,
toe van de maatregelen gebruik te maken. Ook voor verplichtingen
gebonden aan wettelijke termijnen wordt, indien men kiest voor uitstel,
logischerwijs de datum van 1 maart 2020 gekozen.

Article 9
Ces mesures exceptionnelles produisent leurs effets le 1er mars 2020.
Elles permettent aux entités concernées qui ont convoqué une réunion
depuis le 1er mars 2020, et qui n’a pas encore eu lieu, d’utiliser ces
mesures. Pour ce qui concerne les obligations liées à des délais légaux,
la date du 1er mars 2020 est également retenue, logiquement.

Les succursales des personnes morales étrangères bénéficient également d’un report pour déposer les documents de leur société mère.

J’ai l’honneur d’être,

Ik heb de eer te zijn,
Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaar,

Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,

De Vice-eerste Minister,
Minister van Justitie en Minister van Europese Zaken,
belast met de Regie der Gebouwen,
K. GEENS

Le Vice-Premier Ministre,
Ministre de la Justice et Ministre des Affaires Européennes,
chargé de la Régie des Bâtiments,
K. GEENS

RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving

CONSEIL D’ETAT
section de législation

Advies 67.180/2 van 3 april 2020 over een ontwerp van koninklijk
besluit nr. 4 ‘houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom
en het vennootschaps-en verenigingsrecht in het kader van de
strijd tegen de Covid-19 pandemie’
Op 30 maart 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de
Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie van
Gebouwen, en minister van Europese Zaken verzocht binnen een
termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp
van koninklijk besluit nr. ... ‘houdende diverse bepalingen inzake
mede-eigendom en het vennoostschaps-en verenigingsrecht in het
kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie’.
Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 3 april 2020. De
kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter,
Patrick Ronvaux en Christine Horevoets, staatsraden, en Béatrice Drapier, griffier.
Het verslag is uitgebracht door Yves Chauffoureaux, eerste auditeur.
Henri Culot, die als expert opgeroepen is op grond van artikel 82 van
de wetten ‘op de Raad van State’, gecoördineerd op 12 januari 1973,
heeft eveneens verslag uitgebracht.
De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van
het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 3 april 2020.

Avis 67.180/2 du 3 avril 2020 sur un projet d’arrêté royal n° 4 ‘portant
des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des
sociétés et d’associations dans le cadre de la lutte contre la
pandémie Covid-19’
Le 30 mars 2020, le Conseil d’État, section de législation, a été invité
par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie
des Bâtiments, et Ministre des Affaires européennes à communiquer un
avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d’arrêté royal
n°4 ‘portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de
droit des sociétés et d’associations dans le cadre de la lutte contre la
pandémie Covid-19’.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 3 avril 2020. La
chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre,
Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, et Béatrice Drapier, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.
Henri Culot, appelé en qualité d’expert sur la base de l’article 82 des
lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, a également
présenté un rapport.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 3 avril 2020.

*
Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 4,
derde lid, van de wet van 27 maart 2020 ‘die machtiging verleent aan de
Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 (I)’, waarin verwezen wordt naar artikel 84,
§ 1, eerste lid, 3°, van de wetten ‘op de Raad van State’, gecoördineerd
op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving haar onderzoek tot
de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de
handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.
Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de
volgende opmerkingen.

*
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 4,
alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 ‘habilitant le Roi à prendre des
mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)’,
qui fait référence à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois ‘sur le Conseil
d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite
son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de
l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
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mesure où l’on souhaite laisser une marge suffisante aux sociétés qui
font face à des difficultés financières passagères en raison de la
pandémie de Covid-19. Le Conseil d’Etat n’est pas suivi sur ce point.
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of is geworden omdat men enige ademruimte wil gunnen aan
vennootschappen die tijdelijke financiële moeilijkheden ondervinden
ten gevolge van de Covid-19 pandemie. De Raad van State wordt niet
gevolgd op dit punt.
Ook de bijkantoren van buitenlandse rechtspersonen krijgen uitstel
om de stukken van hun moederhuis neer te leggen.
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AANHEF
1. Het eerste lid van de aanhef moet herzien worden teneinde te
verwijzen naar de “wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan
de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 (II), de artikelen 2, eerste lid, en 5, § 1,
1°, 3°, 4° en 6°”.
In de aanhef moet bovendien uitdrukkelijk melding gemaakt worden
van artikel 4, derde lid, van de wet van 27 maart 2020 ‘die machtiging
verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I)’ (hierna: “de wet van
27 maart 2020 (I)”), aangezien die bepaling een rechtvaardiging van de
spoedbehandeling bevat voor de koninklijke besluiten die binnen haar
toepassingsgebied vallen.
Aangezien die bepaling, die afwijkt van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°,
van de gecoördineerde wetten ‘op de Raad van State’, niet vereist dat
de spoedeisendheid gemotiveerd wordt in de aanhef van de koninklijke
bijzonderemachtenbesluiten die vastgesteld worden op grond van de
wet van 27 maart 2020 (I), moet het tweede lid van de aanhef ofwel
weggelaten worden, ofwel opgenomen worden als een overweging die
moet volgen op de aanhefverwijzing met betrekking tot dit advies.
Indien van die laatste mogelijkheid gebruikgemaakt wordt, moet die
motivering van het spoedeisende karakter aangepast worden. In de
aanhef berust ze op het feit dat de gewone algemene vergaderingen van
rechtspersonen uitgesteld moeten worden tot na de Covid-19-crisis,
maar het ontworpen dispositief (i) voorziet in verscheidene andere
maatregelen dan een eenvoudig uitstel van de algemene vergaderingen, (ii) betreft ook andere dan gewone algemene vergaderingen en
(iii) is van toepassing op entiteiten die geen rechtspersonen zijn. Er
dient een ruimere formulering te worden gehanteerd, door bijvoorbeeld te verwijzen naar het feit dat de organen van de vennootschappen, verenigingen, rechtspersonen en instellingen voor collectieve
belegging die zijn geregeld bij overeenkomst, moeten kunnen beraadslagen en beslissingen nemen zonder de gezondheid van hun leden in
gevaar te brengen of bij te dragen tot de verspreiding van de pandemie.
2. In het derde lid dient, om dezelfde reden als die welke hierboven
aangehaald is, de verwijzing naar artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de
gecoördineerde wetten ‘op de Raad van State’ vervangen te worden
door een verwijzing naar artikel 4, derde lid, van de wet van
27 maart 2020 ‘die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen
te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 (I)’.

PREAMBULE
1. L’alinéa 1er du préambule doit être revu en visant « la loi du
27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la
propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles 2, alinéa 1er, et 5,
§ 1er, 1°, 3°, 4° et 6° ».
Le préambule doit en outre viser explicitement l’article 4, alinéa 3, de
la loi du 27 mars 2020 ‘habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte
contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)’ (ci-après : « la loi
du 27 mars 2020 (I) ») car cette disposition constitue une justification de
l’urgence pour les arrêtés royaux entrant dans son champ d’application.

Dès lors qu’en vertu de cette disposition, dérogatoire à l’article 84,
§ 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées ‘sur le Conseil d’État’, il n’est
pas requis de faire figurer la motivation de l’urgence dans le préambule
des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux pris sur la base de la loi du
27 mars 2020 (I), l’alinéa 2 du préambule doit être omis ou faire l’objet
d’un considérant, à déplacer après le visa du présent avis.
S’il est fait usage de cette dernière faculté, cette motivation de
l’urgence sera adaptée. Celle-ci se fonde actuellement sur le fait que les
assemblées générales ordinaires des personnes morales doivent être
reportées jusqu’après la fin de la crise du Covid-19 mais le dispositif en
projet (i) prévoit plusieurs mesures autres qu’un simple report des
assemblées générales, (ii) vise aussi des assemblées générales autres
qu’ordinaires et (iii) s’applique à des entités qui ne sont pas des
personnes morales. Il convient d’adopter une formulation plus large,
faisant par exemple référence à la nécessité que les organes des sociétés,
associations, personnes morales et organismes de placement collectif
revêtant la forme contractuelle puissent délibérer et prendre des
décisions sans mettre en danger la santé de leurs membres ni contribuer
à la propagation de la pandémie.
2. Pour le même motif que celui qui est exposé ci-dessus, il y a lieu,
dans le troisième alinéa, de remplacer la référence à l’article 84, § 1er,
alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées ‘sur le Conseil d’État’, par une
référence à l’article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 ‘habilitant le Roi
à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19 (I)’.

DISPOSITIEF

DISPOSITIF

Artikel 2
1. De toestemming om de algemene vergaderingen van medeeigenaars uit te stellen tot na de datum die overeenkomstig artikel 577-4, § 2, 3°, van het Burgerlijk Wetboek bepaald is in de
reglementen van interne orde van de mede-eigendom, vindt een
rechtsgrond in artikel 5, § 1, 6°, van de wet van 27 maart 2020 ‘die
machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de
strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II)’ (hierna:
“de wet van 27 maart 2020 (II)”).
Artikel 2, eerste lid, van het ontwerp is echter bindend, in zoverre het
de verplichting oplegt dat de desbetreffende algemene vergaderingen
“worden uitgesteld en moeten worden gehouden binnen vijf maanden
na het verstrijken van deze periode”. Die bepaling, die ertoe leidt dat
algemene vergaderingen van mede-eigenaars verboden worden tijdens
de periode die bepaald wordt in artikel 1 van het ontwerp, zou evenwel
rechtsgrond kunnen ontlenen aan artikel 5, § 1, 1°, van de wet van
27 maart 2020 (II).
Ze geeft echter aanleiding tot de volgende opmerkingen.
2. Het verplichte uitstel van de algemene vergaderingen van
mede-eigenaars geeft aanleiding tot een verschil in behandeling ten
opzichte van de regeling waarin hoofdstuk 2 van het ontwerp voorziet
voor andere entiteiten, die hunnerzijds mogen beslissen over organisatorische maatregelen die hen in staat stellen de vergaderingen van hun
vennootschapsorganen te houden met inachtneming van de algemene
dringende maatregelen die zijn vastgesteld om de verspreiding van het
coronavirus Covid-19 te beperken (zoals inzonderheid gedefinieerd in
het ministerieel besluit van 23 maart 2020 ‘houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken’). Een dergelijk verschil in behandeling moet verantwoord
worden in het licht van (i) de grondwettelijke regels van gelijkheid en
van niet-discriminatie en (ii) het recht van bescherming van de
eigendom dat gewaarborgd is bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend

Article 2
1. L’autorisation du report de la tenue des assemblées générales de
copropriétaires au-delà de la date prévue par les règlements d’ordre
intérieur de copropriété conformément à l’article 577-4, § 2, 3°, du Code
civil, trouve un fondement juridique dans l’article 5, § 1er, 6°, de la loi
du 27 mars 2020 ‘habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre
la propagation du coronavirus COVID-19 (II)’ (ci-après : « la loi du
27 mars 2020 (II) »).
L’article 2, alinéa 1er, du projet, a cependant une portée contraignante, en ce qu’il impose le report des assemblées générales concernées, lesquelles « sont reportées et doivent être tenues endéans un délai
de cinq mois après l’expiration de cette période ». Cette disposition, qui
aboutit à interdire la tenue d’assemblées générales des copropriétaires
durant la période définie à l’article 1er du projet, pourrait certes trouver
un fondement juridique dans l’article 5, § 1er, 1°, de la loi du
27 mars 2020 (II).
Elle appelle cependant les observations suivantes.
2. Le report obligatoire des assemblées générales de copropriétaires
crée une différence de traitement avec le régime prévu au chapitre 2 du
projet pour d’autres entités, qui, pour leur part, peuvent décider de
mesures organisationnelles leur permettant de tenir les réunions de
leurs organes sociaux dans le respect des mesures générales d’urgence
adoptées pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 (telles
que définies dans l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 ‘portant des
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID19’, notamment). Une telle différence de traitement doit être justifiée au
regard (i) des règles constitutionnelles d’égalité et de nondiscrimination et (ii) du droit au respect des biens garanti par
l’article 1 er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, pareille justification, si cette
différence est maintenue, gagnant à figurer dans le rapport au Roi.
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Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Wordt
dat verschil gehandhaafd, dan verdient het aanbeveling een dergelijke
verantwoording op te nemen in het verslag aan de Koning.

3. Ook al is het aanvaardbaar in het licht van de bovenvermelde
beginselen, dan nog rechtvaardigt dat verplichte uitstel en de daaruit
voortvloeiende verlenging “van rechtswege” van het mandaat van de
syndicus geenszins dat de mede-eigenaars de rechten ontzegd worden
die inzonderheid voortvloeien uit artikel 577-6, § 11, van het Burgerlijk
Wetboek, dat bepaalt dat “[de] leden van de vereniging van medeeigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen
nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren,
met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden”, en artikel 577-8, §§ 6 en 7, van hetzelfde Wetboek, dat hun de
mogelijkheid biedt om te allen tijde de syndicus te ontslaan of de
rechter te verzoeken een voorlopig syndicus aan te wijzen.

3. Même s’il est admissible au regard des principes précités, ce report
obligatoire, et la prolongation « de plein droit » du mandat du syndic
qu’il entraîne, ne justifie en tout cas pas de priver les copropriétaires
des droits résultant notamment des articles 577-6, § 11, du Code civil,
qui dispose que « les membres de l’association des copropriétaires
peuvent prendre à l’unanimité et par écrit toutes les décisions relevant
des compétences de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui
doivent être passées par acte authentique », et 577-8, §§ 6 et 7, du même
Code, qui leur permet, en tout temps, de révoquer le syndic ou de
demander au juge la désignation d’un syndic provisoire.

Hoofdstuk 1 van het ontwerp moet in die zin worden aangevuld.

Le chapitre 1er du projet doit être complété en ce sens.

4. Een dergelijke maatregel mag er niet toe leiden dat mede-eigenaars
die tussen 10 maart 2020 en de bekendmaking van het ontwerpbesluit
hun algemene vergadering op rechtmatige wijze gehouden hebben,
ertoe verplicht worden om een nieuwe algemene vergadering te
houden. Een dergelijke terugwerking zou de rechtszekerheid ernstig
aantasten en bovendien contraproductief zijn in het licht van de
doelstellingen die de steller van het ontwerp nastreeft, door de
betrokkenen te verplichten om nogmaals bijeen te komen.

4. Une telle mesure ne peut aboutir à obliger les copropriétés ayant
régulièrement tenu leur assemblée générale entre le 10 mars 2020 et la
publication de l’arrêté en projet à tenir une nouvelle assemblée
générale. Une telle rétroactivité porterait gravement atteinte à la
sécurité juridique et serait, en outre, contreproductive au regard des
objectifs poursuivis par l’auteur du projet en obligeant les intéressés à
se réunir à nouveau.

Hoofdstuk 1 van het ontwerp moet eveneens in die zin worden
aangevuld.

Le chapitre 1er du projet doit également être complété en ce sens.

5. De inspecteur van Financiën heeft in zijn advies van
26 maart 2020 over het voorliggende ontwerp de volgende opmerking
gemaakt die aansluit bij de hierboven geuite bezorgdheden:

5. Dans son avis donné le 26 mars 2020 sur le projet à l’examen,
l’Inspecteur des Finances a formulé l’observation suivante, qui rejoint
les préoccupations exprimées ci-dessus :

“2.1 De bepalingen omtrent mede-eigendom dienen meer rekening te
houden met de belangen van de mede-eigenaars. Zeker als de
sperperiode verlengd gaat worden na 5/4/2020, kan een algemeen
verbod op het houden A.V. binnen mede-eigendommen (+ uitstel van 5
maanden na sperperiode) voor problemen zorgen.(1) Zo is niet
voorzien dat een A.V. bv. volledig schriftelijk kan doorgaan als de
mede-eigenaars belangrijke beslissingen wensen te nemen (ontslag
syndicus, grote uitgaven, wanbetaling, goedkeuring rekeningen, etc.).
Ook de procedure met het werken van volmachthouders (art. 577-6, § 7)
kan tijdelijk versoepeld worden. Terwijl het OKB bij vennootschappen
bepaalt dat A.V. niet uitgesteld mag worden als 10 % van de
aandeelhouders zelf om de A.V verzocht hebben, is deze regel van
toepassing bij mede-eigendom. Art. 577-6, § 2 BW bevat nochtans een
gelijkaardige bijeenroepingsbepaling (20 % mede-eigenaars). De vraag
kan met andere woorden gesteld worden of de uitzonderingsbepalingen die men voorzien heeft voor de vennootschappen, ook niet deels
kan voorzien voor de mede-eigendom”.

« 2.1 De bepalingen omtrent mede-eigendom dienen meer rekening
te houden met de belangen van de mede-eigenaars. Zeker als de
sperperiode verlengd gaat worden na 5/4/2020, kan een algemeen
verbod op het houden A.V. binnen mede-eigendommen (+ uitstel van
5 maanden na sperperiode) voor problemen zorgen(1). Zo is niet
voordat een A.V. bv. volledig schriftelijk kan doorgaan als de medeeigenaars belangrijke beslissingen wensen te nemen (ontslag syndicus,
grote uitgaven, wanbetaling, goedkeuring rekeningen, etc.). Ook de
procedure met het werken volmachthouders (art. 577-6, § 7) kan
tijdelijk versoepeld worden. Terwijl het OKB bij vennootschappen
bepaalt dat A.V. niet uitgesteld mag worden als 10 % van de
aandeelhouders zelf om de A.V verzocht hebben, is deze regel van
toepassing bij mede-eigendom. Art. 577-6, § 2 BW bevat nochtans een
gelijkaardige bijeenroepingsbepaling (20 % mede-eigenaars). De vraag
kan met andere woorden gesteld worden of de uitzonderingsbepalingen die men voorzien heeft voor de vennootschappen, ook niet deels
kan voorzien voor de mede-eigendom ».

6. Waar in het eerste lid rekening gehouden wordt met de in artikel 1
bedoelde “eventueel verlengde” periode, is dat niet het geval voor het
tweede en het derde lid. Daaruit volgt dat, volgens de tekst van het
ontwerp, de mandaten van de syndici en leden van de raden van
mede-eigendom en de contracten tussen de syndicus en de vereniging
van mede-eigenaars die zouden aflopen tijdens de eventuele verlenging
waartoe de Koning krachtens artikel 1 zou hebben besloten, niet
verlengd zouden worden, in tegenstelling tot de mandaten en de
contracten die zouden aflopen tussen 10 maart 2020 en 19 april 2020.

6. Alors que l’alinéa 1er tient compte du fait que la période visée à
l’article 1er pourrait être « éventuellement prolongée », tel n’est pas le
cas des alinéas 2 et 3. Il en résulte que, selon le texte du projet, les
mandats des syndics et des membres des conseils de copropriété et les
contrats entre le syndic et l’association des copropriétaires qui expireraient pendant l’éventuelle prolongation décidée par le Roi en vertu de
l’article 1er ne seraient pas prolongés, à l’inverse des mandats et des
contrats qui expireraient entre le 10 mars 2020 et le 19 avril 2020.

Het tweede en het derde lid moeten worden herzien om die
incoherentie weg te werken.
7. In het derde lid zou gepreciseerd moeten worden dat het contract
waarnaar het verwijst, “van rechtswege” verlengd wordt en zou de
duur van die verlenging aangeven moeten worden.

Les alinéas 2 et 3 seront revus pour éliminer cette incohérence.
7. L’alinéa 3 devrait préciser que le contrat qu’il vise est prolongé « de
plein droit » et indiquer le terme de cette prolongation.

Artikelen 4 en 9

Articles 4 et 9

1. Volgens de bespreking van artikel 4 in het verslag aan de Koning,
laten de in hoofdstuk 2 beoogde maatregelen “vennootschappen,
verenigingen, [icb’s] en andere rechtspersonen die sinds 1 maart 2020 een
vergadering hebben bijeengeroepen, en die nog niet werd gehouden,
toe van de maatregelen gebruik te maken”.(2) (eigen cursivering). Een

1. Selon le commentaire de l’article 4 dans le rapport au Roi, les
mesures envisagées par le chapitre 2 « permettent aux sociétés,
associations, OPC et autres personnes morales qui ont convoqué une
réunion depuis le 1er mars 2020, et qui n’a pas encore eu lieu, d’utiliser
ces mesures »(2) (italiques ajoutés). Pareille précision, selon laquelle le
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À cet égard, il est douteux que l’explication figurant dans le
commentaire de l’article 2 dans le rapport au Roi, fondée sur « la courbe
d’âge des copropriétaires [...] variée mais généralement assez élevée, ce
qui signifie que les consignes de sécurité ne permettent pas qu’ils
participent encore à ces assemblées générales », puisse être considérée
comme pertinente et suffisante dès lors que, pour ces situations, certains
des procédés envisagés dans le chapitre 2 pourraient être mis en œuvre
moyennant les précautions nécessaires.
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In dat verband bestaat er twijfel over de pertinentie en de toereikendheid van de uitleg die in de toelichting bij artikel 2 in het verslag aan de
Koning opgenomen is en die gebaseerd is op “de leeftijdscurve van de
mede-eigenaars [die] gevarieerd is maar over het algemeen vrij hoog
ligt, wat betekent dat de veiligheidsvoorschriften niet toelaten dat zij
nog deelnemen aan deze algemene vergaderingen”. Voor die situaties
zou immers gebruikgemaakt kunnen worden van sommige van de in
hoofdstuk 2 bedoelde handelwijzen, middels de nodige voorzorgsmaatregelen.

eke.cauwenberghs@kluwer.be

M&D Seminars
BELGISCH STAATSBLAD — 09.04.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

M&D Seminars
BELGISCH STAATSBLAD — 09.04.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

113

Dat is niet wat de tekst van dat artikel 9, tweede lid, tot uitdrukking
brengt, zoals blijkt uit het gebruik van het voltooid deelwoord
“gehouden” in die bepaling.

Ce n’est pas ce que traduit le texte de cet article 9, alinéa 2, ainsi qu’en
témoigne la présence du participe passé « tenue » au sein de cette
disposition.

Artikel 9, tweede lid, moet herzien worden zodat het in overeenstemming is met de bespreking van de artikelen 4 en 9, wat, ter wille van de
duidelijkheid, zou kunnen gebeuren, door een onderscheid te maken
tussen het verloop van de algemene vergadering en de bijeenroeping
ervan en de redactie te stellen als volgt:

L’article 9, alinéa 2, sera revu de manière à se conformer au
commentaire des articles 4 et 9, ce qui, pour plus de clarté, pourrait se
faire comme suit, en distinguant la tenue de l’assemblée générale et sa
convocation :

“Dit hoofdstuk is van toepassing op elke vergadering van een
bestuursorgaan en op elke algemene vergadering die had moeten
worden gehouden en op elke bijeenroeping van een bestuursorgaan en
van een algemene vergadering die verstuurd of bekendgemaakt is of
verstuurd of bekendgemaakt had moeten worden, vanaf 1 maart 2020,
evenals op elke periode (...).”

« Le présent chapitre s’applique à toute réunion d’organe d’administration et d’assemblée générale qui aurait dû être tenue, et à toute
convocation d’organe d’administration et d’assemblée générale envoyée
ou publiée ou qui aurait dû être envoyée ou publiée, à partir du
1er mars 2020, ainsi qu’à toute période [...] ».

Gelet op het feit dat het ontworpen besluit terugwerkende kracht
heeft tot 1 maart 2020, zoals in artikel 9 bepaald wordt, zou het, ter wille
van de rechtszekerheid, aangewezen zijn dat in het dispositief uitdrukkelijk gepreciseerd wordt dat de afwijkende regeling waarin het
ontwerp voorziet niet geldt voor de reeds gehouden vergaderingen,
meer bepaald om te vermijden dat er een geschil ontstaat over de
geldigheid van de vergaderingen die rechtsgeldig gehouden zijn
volgens het thans geldende recht, ook al is dat sedert 1 maart 2020.

Compte tenu de la rétroactivité de l’arrêté en projet au 1er mars 2020,
prévue à l’article 9, il serait indiqué, dans un souci de sécurité juridique,
que la précision selon laquelle le régime dérogatoire en projet ne
s’applique pas aux réunions qui se sont déjà tenues figure expressément
au dispositif, afin spécialement d’éviter de faire naître un contentieux
sur la validité des réunions valablement tenues selon le droit actuellement en vigueur, même depuis le 1er mars 2020.

Daartoe zou artikel 9, tweede lid, aangevuld kunnen worden met de
volgende zin :

Pour ce faire, on pourrait compléter l’article 9, alinéa 2, par la phrase
suivante :

“Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de vergaderingen van de
voornoemde organen die sedert 1 maart 2020 gehouden zijn overeenkomstig de regels die golden vóór de inwerkingtreding van dit besluit.”

« Le présent chapitre ne s’applique pas aux réunions des organes
précités qui ont eu lieu depuis le 1er mars 2020 conformément aux
règles applicables avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ».

2. Los daarvan wordt in de Franse tekst van artikel 4 verwezen naar
de periode van 10 maart 2020 tot 19 april 2020, terwijl de Nederlandse
tekst verwijst naar de periode van 1 maart 2020 tot 19 april 2020.

2. Cela étant, le texte français de l’article 4 vise la période du
10 mars 2020 au 19 avril 2020 alors que le texte néerlandais vise la
période du 1er mars 2020 au 19 avril 2020.

Beide taalversies moeten met elkaar in overeenstemming gebracht
worden. Gelet met name op de redactie van beide taalversies van
artikel 9, lijkt het de Nederlandse tekst van artikel 4 te zijn die de
bedoeling van de steller van het ontwerp correct weergeeft.

Les deux versions linguistiques seront mises en concordance. Compte
tenu notamment de la rédaction des deux versions linguistiques de
l’article 9, il semble que ce soit le texte néerlandais de l’article 4 qui
traduit correctement l’intention de l’auteur du projet.

Het volledige hoofdstuk 2 moet hoe dan ook herzien worden
naargelang van de keuze die op dat punt door de steller van het
ontwerp gemaakt zal worden.

L’ensemble du chapitre 2 sera en tout état de cause revu en fonction
du choix qui sera opéré sur ce point par l’auteur du projet.

Artikel 5

Article 5

1. Het eerste lid bepaalt dat hoofdstuk 2 van het ontwerp “van
toepassing [is] op alle vennootschappen, verenigingen, en rechtspersonen die worden beheerst door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (...)” (eigen cursivering).

1. L’alinéa 1er prévoit que le chapitre 2 du projet « s’applique à toute
société, association, personne morale régie par le Code des sociétés et
des associations [...] » (italiques ajoutés).

In artikel 41, § 1, van de wet van 23 maart 2019 ‘tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen’ wordt evenwel bepaald dat de erin bedoelde rechtspersonen gedurende een overgangsperiode die nog loopt “beheerst [blijven]
door het Wetboek van vennootschappen [van 7 mei 1999], respectievelijk door de wet van 31 maart 1898 op de beroepsvereniging”.

Or, l’article 41, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 ‘introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses’
prévoit que, pendant une période transitoire qui n’est pas terminée, les
personnes morales qu’il vise « restent soumises aux dispositions du
Code des sociétés [du 7 mai 1999], respectivement (sic) de la loi du
31 mars 1898 sur les unions professionnelles ».

Er dient voor gezorgd te worden dat die rechtspersonen ook in
aanmerking kunnen komen voor de bepalingen van hoofdstuk 2 van
het ontwerp door het toepassingsgebied van dat hoofdstuk tot hen uit
te breiden omdat anders een niet-gerechtvaardigd verschil in behandeling zou ontstaan tussen twee categorieën van rechtspersonen, vennootschappen of verenigingen.

Il convient de faire en sorte que ces personnes morales puissent aussi
bénéficier des dispositions du chapitre 2 du projet en leur étendant le
champ d’application de celui-ci, à peine de créer une différence de
traitement non justifiée entre deux catégories de personnes morales, de
sociétés ou d’associations.

2. Volgens artikel 5, eerste lid, is hoofdstuk 2 niet alleen van
toepassing op “alle vennootschappen, verenigingen, en rechtspersonen
die worden beheerst door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en op instellingen voor collectieve belegging opgericht
bij overeenkomst” maar ook “op de Nationale Bank van België”.

2. Aux termes de l’article 5, alinéa 1er, le chapitre 2 s’applique non
seulement à « toute société, association, personne morale régie par le
Code des sociétés et des associations, et organisme de placement
collectif revêtant la forme contractuelle » mais aussi « à la Banque
nationale de Belgique ».

In het vervolg van het ontwerp, ook in de bepalingen die ertoe
strekken hun werkingssfeer in herinnering te brengen, is er geen sprake
meer van de Nationale Bank van België.

Dans la suite du projet, y compris dans les dispositions qui tendent
à rappeler leur champ d’application, il n’est plus question de la Banque
nationale de Belgique.

Volgens artikel 2, tweede lid, van de wet van 22 februari 1998 ‘tot
vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België’
gelden voor de Bank, “aanvullend, de bepalingen betreffende de
naamloze vennootschappen”. Artikel 2, vierde lid, van de statuten van
de Nationale Bank van België bepaalt dat, “[o]nverminderd het eerste
en het tweede lid, (...) de Bank een naamloze vennootschap [is] die een
openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft”.

Aux termes de l’article 2, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 ‘fixant
le statut organique de la Banque nationale de Belgique’, cette dernière
est régie, « à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés
anonymes ». L’article 2, alinéa 4, des statuts de la Banque nationale de
Belgique dispose que, « [s]ans préjudice du premier et du deuxième
alinéa, la Banque est une société anonyme faisant ou ayant fait
publiquement appel à l’épargne ».
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régime dérogatoire en projet ne s’applique pas aux réunions qui se sont
déjà déroulées, est réitérée dans le commentaire de l’article 9.
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dergelijke precisering, als zou de ontworpen afwijkende regeling niet
van toepassing zijn op de vergaderingen die reeds plaatsgevonden
hebben, wordt herhaald in de toelichting bij artikel 9.
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De nombreuses autres personnes morales de droit belge disposent
d’un statut relevant en partie du droit public qui est complété, pour le
surplus, par un renvoi aux dispositions du droit des sociétés et des
associations. Il en va par exemple ainsi des intercommunales.

En ce qui concerne les personnes morales de droit public créées par
la loi, il va de soi que les mots « nonobstant toute disposition légale,
réglementaire, statutaire, contraire » qui figurent à l’alinéa 1er ne
peuvent s’interpréter comme empêchant le législateur concerné ou le
Roi, par l’exercice de pouvoirs spéciaux, de prévoir des règles
spécifiques concernant ces personnes morales durant la période de
pandémie concernée.

Artikelen 6 en 7
Behalve wanneer het de bedoeling is dat bepalingen van hoofdstuk 2
specifiek op een welbepaalde rechtspersoonsvorm van toepassing
zijn,(3) dienen in de tekst van de bijzondere bepalingen van het
ontwerp de onderdelen van die bepalingen geschrapt te worden die
hun werkingssfeer in herinnering brengen zoals die op algemene wijze
voortvloeit uit artikel 5, eerste lid, van het ontwerp. Een dergelijke
werkwijze onderstelt dat een antwoord geboden wordt op de vraag of
hoofdstuk 2 van toepassing is op de Nationale Bank van België.

Articles 6 et 7
Sauf lorsque des dispositions du chapitre 2 sont appelées à s’appliquer à telle ou telle forme de personne morale de manière spécifique(3),
il y a lieu d’omettre du texte des dispositions particulières du projet les
parties de celles-ci qui rappellent leur champ d’application tel qu’il
résulte de manière générale de l’article 5, alinéa 1er, du projet. Pareille
méthode suppose que la question de l’applicabilité du chapitre 2 à la
Banque nationale de Belgique soit résolue.

Artikel 6
1. Artikel 6, § 1, eerste lid, 1°, bepaalt dat, ingeval op afstand gestemd
wordt, “de modaliteiten [nageleefd moeten worden] die het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voorschrijft, tenzij dit artikel daarvan afwijkt”.
In het voornoemde wetboek zijn die nadere regels evenwel enkel
opgenomen in zijn artikel 7:146, dat enkel op naamloze vennootschappen van toepassing is. De wetgever heeft geoordeeld dat die nadere
regels nodig zijn om de rechten van de aandeelhouders te vrijwaren
ingeval schriftelijk gestemd wordt.
Om het stemmen op afstand mogelijk te maken en om ervoor te
zorgen dat het voldoende in overeenstemming is met de rechten van de
aandeelhouders, de vennoten of de leden in de andere vennootschapsvormen, in de verenigingen, in de andere rechtspersonen en in de
instellingen voor collectieve belegging opgericht bij overeenkomst, zou
in het ontworpen besluit bepaald kunnen worden dat de bepalingen
van artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mutatis mutandis van toepassing zijn op die andere entiteiten.

Article 6
1. L’article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°, prévoit qu’en cas de vote à distance,
il faut suivre « les modalités du Code des sociétés et des associations
dans la mesure où le présent article n’y déroge pas ».

2. Volgens artikel 6, § 1, tweede lid, zou het bestuursorgaan van de
bedoelde entiteit verantwoordelijk kunnen zijn voor het aanduiden van
de volmachthouders in geval van toepassing van paragraaf 1, eerste lid,
2°, aangezien dat orgaan zou kunnen beslissen dat enkel de entiteit zelf
of elke andere door het bestuursorgaan aangeduide persoon die
hoedanigheid van volmachthouder zou hebben.

2. Aux termes de l’article 6, § 1er, alinéa 2, l’organe d’administration
de l’entité visée pourrait avoir la maîtrise de la désignation des
mandataires en cas d’application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°,
puisque cet organe pourrait décider que seules l’entité elle-même ou
toute autre personne désignée par l’organe d’administration aurait
cette qualité de mandataire.

Een dergelijke regeling verleent hem een belangrijke bevoegdheid
zonder rekening te houden met het feit dat:

Pareil dispositif lui donne un pouvoir important sans tenir compte
du fait :

- volgens artikel 6, § 2, het bestuursorgaan er ook kan voor zorgen dat
de algemene vergadering plaatsvindt zonder de fysieke aanwezigheid
van onder meer de volmachthouders;

– qu’aux termes de l’article 6, § 2, l’organe d’administration peut
aussi prendre soin de faire se dérouler l’assemblée générale sans
notamment la présence physique des mandataires ;

- volgens artikel 6, § 4, de volmachthouders er zelf kunnen voor
kiezen op afstand deel te nemen aan de bijeenkomst van de algemene
vergadering.

– qu’aux termes de l’article 6, § 4, les mandataires peuvent
eux-mêmes choisir de participer à distance à la réunion de l’assemblée.

In dergelijke gevallen kan het streven om ervoor te zorgen dat de
algemene vergadering gehouden kan worden zonder dat tal van
personen fysiek vergaderen en de beschermingsregels schenden die
nodig zijn in de strijd tegen de verspreiding van Covid-19, niet
rechtvaardigen dat het bestuursorgaan mogelijk verantwoordelijk is
voor het aanduiden van de volmachthouders.

Dans de tels cas de figure, le souci de permettre la tenue de
l’assemblée générale sans réunion physique de nombreuses personnes
en violation des règles de protection nécessitées par la lutte contre la
propagation du Covid-19 ne peut justifier cette maîtrise potentielle de
la désignation des mandataires par l’organe d’administration.

Dat er een pandemie heerst kan immers niet rechtvaardigen dat een
vennootschap of een soortgelijke entiteit zichzelf controleert, noch dat
de bestuurders ervan aan de controle van de algemene vergadering
onttrokken worden, wat de toepasselijke regels steeds geprobeerd
hebben te verhinderen, zoals inzonderheid blijkt uit de artikelen 7:56,
7:217, § 1, tweede lid, en 7:224 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.

L’existence d’une pandémie ne peut en effet justifier qu’une société
ou entité analogue se contrôle elle-même ni que ses dirigeants soient
soustraits au contrôle de l’assemblée générale, ce que les règles
applicables ont toujours cherché à empêcher, ainsi qu’en témoignent
notamment les articles 7:56, 7:217, § 1er, alinéa 2, et 7:224 du Code des
sociétés et des associations.

Or, le Code précité ne contient de telles modalités qu’en son
article 7:146, uniquement applicable aux sociétés anonymes. Le législateur a estimé ces modalités nécessaires pour préserver les droits des
actionnaires en cas de vote par écrit.
Pour rendre l’utilisation du vote à distance possible et suffisamment
respectueuse des droits des actionnaires, associés ou membres dans les
autres formes de sociétés, dans les associations, dans les autres
personnes morales et dans les organismes de placement collectif
revêtant la forme contractuelle, l’arrêté en projet pourrait prévoir une
application mutatis mutandis des dispositions de l’article 7:146 du
Code des sociétés et des associations à ces autres entités.

Download date: 12/10/2020

L’arrêté en projet ou à tout le moins le rapport au Roi devrait dès lors
clarifier si le chapitre 2 du projet s’applique à ces personnes morales,
sans singulariser l’une d’entre elles, à peine de susciter des interprétations a contrario qui ne correspondent vraisemblablement pas à
l’intention de l’auteur du projet ou d’entraîner un traitement discriminatoire des personnes morales qui ne pourraient pas bénéficier des
dispositions de l’arrêté en projet.
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Heel wat andere rechtspersonen naar Belgisch recht hebben een
statuut dat deels onder het publiekrecht valt, dat voor het overige
aangevuld wordt met een verwijzing naar de bepalingen van het
vennootschaps- en verenigingsrecht. Dat is bijvoorbeeld het geval met
de intercommunales.
In het ontworpen besluit of althans in het verslag aan de Koning zou
dan ook verduidelijkt moeten worden of hoofdstuk 2 van het ontwerp
van toepassing is op die rechtspersonen, zonder onderscheid, omdat
dat anders aanleiding zou kunnen geven tot interpretaties a contrario
die waarschijnlijk niet overeenstemmen met de bedoeling van de steller
van het ontwerp of tot een discriminerende behandeling van de
rechtspersonen die niet in aanmerking zouden kunnen komen voor de
bepalingen van het ontworpen besluit.
Wat betreft de bij wet opgerichte publiekrechtelijke rechtspersonen,
kunnen de woorden “niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of statutaire andersluidende bepaling” in het eerste lid
uiteraard niet in die zin geïnterpreteerd worden dat de betrokken
wetgever of de Koning door de uitoefening van bijzondere machten
geen specifieke regels kan bepalen met betrekking tot die rechtspersonen gedurende de betreffende pandemieperiode.
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La mesure, telle que proposée, dépasse ainsi le cadre strict de
l’habilitation conférée au Roi par la loi du 27 mars 2020 (II), qui se limite
à autoriser de prendre des mesures urgentes en vue de faire face à la
pandémie du Covid-19.
Afin de mieux résister au test de proportionnalité inhérent à la mise
en œuvre des pouvoirs spéciaux, l’auteur du projet veillera à limiter les
mesures qu’il propose à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre
l’objectif poursuivi et à justifier la nécessité de ces mesures dérogatoires
au droit des sociétés et des associations, au regard de l’objectif
poursuivi pour l’adoption de mesures dans le cadre des pouvoirs
spéciaux tels qu’ils sont limités par la loi d’habilitation.

Enfin, le projet d’arrêté pourrait offrir la possibilité, même si les
statuts l’interdisent ou ne l’autorisent pas, d’organiser une assemblée
générale permettant aux associés, actionnaires ou membres de participer et de voter par l’intermédiaire d’un moyen de communication
électronique (sur le modèle de l’article 7:137 du Code des sociétés et des
associations). Dans les entités ne comptant qu’un nombre restreint
d’associés, d’actionnaires ou de membres, cette possibilité serait, en
pratique, aisée à mettre en œuvre et serait plus protectrice des droits
des associés, actionnaires ou membres que le vote par correspondance
ou par procuration, en ce qu’elle permet notamment la participation de
l’associé, actionnaire ou membre à la délibération de l’assemblée
générale. L’article 8, alinéa 2, du projet prévoit d’ailleurs cette
possibilité pour les réunions de l’organe d’administration, qui, dans de
nombreux cas, ne compte pas significativement moins de participants
que l’assemblée générale.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les sociétés cotées,
l’article 6, § 1er, alinéa 2, permet à la société de limiter le choix du
mandataire par l’actionnaire.

Artikel 10 van richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en
de Raad 11 juli 2007 ‘betreffende de uitoefening van bepaalde rechten
van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen’ bepaalt
evenwel inzonderheid wat volgt:

Or, l’article 10 de la directive n° 2007/36/CE du Parlement européen
et du Conseil du 11 juillet 2007 ‘concernant l’exercice de certains droits
des actionnaires de sociétés cotées’ prévoit notamment ce qui suit :

“1. Elke aandeelhouder heeft het recht een andere natuurlijke of
rechtspersoon aan te wijzen als volmachthouder om in zijn naam deel
te nemen aan en te stemmen in een algemene vergadering. (...)

« 1. Chaque actionnaire a le droit de désigner comme mandataire
toute autre personne physique ou morale pour participer à l’assemblée
générale et y voter en son nom. [...]

Afgezien van de eis dat de volmachthouder handelingsbekwaamheid bezit, schaffen de lidstaten alle rechtsregels af die de mogelijkheid
voor personen om als volmachthouder te worden aangewezen, beperken of die de vennootschappen toestaan deze mogelijkheid te beperken.

Indépendamment de l’exigence selon laquelle le mandataire doit
posséder la capacité juridique, les États membres abrogent toute
disposition légale qui limite ou autorise les sociétés à limiter la
possibilité pour des personnes d’être désignées comme mandataires.

(...)
3. Afgezien van de beperkingen die volgens de leden 1 en 2
uitdrukkelijk zijn toegestaan, mogen de lidstaten het bij volmacht
uitoefenen van aandeelhoudersrechten uitsluitend beperken, of toestaan dat vennootschappen dit doen, ter behandeling van potentiële
belangenconflicten tussen de volmachthouder en de aandeelhouder in
wiens belang de volmachthouder gehouden is op te treden, en daarbij
mogen de lidstaten uitsluitend de hiernavolgende eisen stellen:
(...)”.
Aangezien het niet dienstig is de artikelen 36 en 52 van het Verdrag
‘betreffende de werking van de Europese Unie’ in casu aan te halen en
geen andere bepaling van het recht van de Europese Unie, wat
dispositieven betreft zoals dat van het ontwerp, de lidstaten van de

[...]
3. Outre les limitations expressément autorisées aux paragraphes 1
et 2, les États membres ne limitent ou n’autorisent les sociétés à limiter
l’exercice des droits de l’actionnaire par un mandataire que pour régler
des conflits d’intérêts potentiels entre le mandataire et l’actionnaire,
dans l’intérêt duquel le mandataire doit agir, et, pour ce faire, ils
n’imposent pas d’autres exigences que les suivantes :
[...] ».
Dès lors que les articles 36 et 52 du Traité ‘sur le fonctionnement de
l’Union européenne’ ne peuvent être utilement invoqués en l’espèce et
qu’aucune autre disposition du droit de l’Union européenne ne permet
aux États membres de l’Union européenne, pour des dispositifs tels que
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Ainsi, le dispositif pourrait par exemple distinguer, d’une part, les
cas dans lesquels la réunion de l’assemblée générale est appelée à se
dérouler sans la présence physique des actionnaires, des membres ou
d’autres personnes ayant le droit de participer à la réunion, ainsi que
des mandataires de ceux-ci et, d’autre part, les autres cas. Il serait
admissible alors que l’indication de mandataires autres que l’entité
elle-même ou autres que désignés par l’organe d’administration ne soit
autorisée que si le mandataire fait usage de la faculté de participer à
distance à la réunion de l’assemblée générale, telle qu’elle est prévue
par l’article 6, § 4.
On pourrait aussi concevoir dans toutes les entités visées, à l’instar de
ce qui est déjà prévu pour les sociétés cotées à l’article 7:143, § 4,
alinéa 1er, 2°, du Code des sociétés et des associations dans l’hypothèse
qu’il régit, que le mandataire, s’il est l’entité elle-même ou s’il est
imposé par cette entité, ne puisse exercer le droit de vote que si son
mandat exclut tout pouvoir d’appréciation du mandataire, c’est-à-dire
uniquement « à la condition qu’il dispose d’instructions de vote
spécifiques pour chaque sujet figurant à l’ordre du jour ».
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De maatregel zoals die wordt voorgesteld, gaat aldus verder dan het
strikte kader van de machtiging die bij de wet van 27 maart 2020 (II)
aan de Koning verleend wordt en die enkel toestaat dringende
maatregelen te nemen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.
Opdat het ontworpen besluit de proportionaliteitstest, die inherent is
aan de tenuitvoerlegging van de bijzondere machten, beter zou
doorstaan, moet de steller van het ontwerp erop toezien dat de
voorgestelde maatregelen niet verder gaan dan wat strikt noodzakelijk
is om het nagestreefde doel te bereiken, en moet hij de noodzaak van de
maatregelen die van het vennootschaps- en verenigingsrecht afwijken,
kunnen rechtvaardigen ten aanzien van het nagestreefde doel voor de
vaststelling van maatregelen in het kader van de bijzondere machten
zoals die door de machtigingswet worden gelimiteerd.
In het dispositief zou men aldus bijvoorbeeld een onderscheid
kunnen maken tussen, enerzijds, de gevallen waarin de algemene
vergadering zou plaatsvinden zonder dat de aandeelhouders, de leden
of andere personen die het recht hebben de vergadering bij te wonen,
alsook hun volmachthouders fysiek aanwezig zijn, en, anderzijds, de
andere gevallen. Dan zou het aanvaardbaar zijn dat de aanwijzing van
andere volmachthouders dan de entiteit zelf, of andere dan aangeduid
door het bestuursorgaan enkel mogelijk is indien de volmachthouder
gebruik maakt van de mogelijkheid om de vergadering vanop afstand
bij te wonen, zoals bepaald in artikel 6, § 4.
Naar het voorbeeld van wat in artikel 7:143, § 4, eerste lid, 2°, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het daar geregelde
geval reeds bepaald is voor de genoteerde vennootschappen, zou men
in alle bedoelde entiteiten ook kunnen stellen dat, indien de volmachthouder de entiteit zelf is of door de entiteit aangewezen is, hij alleen
zijn stemrecht kan uitoefenen als zijn volmacht de beoordelingsbevoegdheid van de volmachthouder uitsluit, namelijk enkel “op voorwaarde
dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt”.
Ten slotte zou het ontwerpbesluit, zelfs als de statuten zulks
verbieden of niet toestaan, de mogelijkheid kunnen bieden om een
algemene vergadering te organiseren waar de vennoten, aandeelhouders of leden kunnen deelnemen en stemmen via een elektronisch
communicatiemiddel (naar het voorbeeld van artikel 7:137 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen). In de entiteiten met
slechts een klein aantal vennoten, aandeelhouders of leden zou die
mogelijkheid, in de praktijk, makkelijk te bewerkstelligen zijn en een
betere bescherming van de rechten van de vennoten, aandeelhouders of
leden bieden dan het stemmen per brief of bij volmacht, in die zin dat
daardoor de vennoot, de aandeelhouder of het lid kunnen deelnemen
aan de algemene vergadering. Artikel 8, tweede lid, van het ontwerp
voorziet overigens in die mogelijkheid voor de vergaderingen van het
bestuursorgaan, die in veel gevallen niet significant veel minder
deelnemers tellen dan de algemene vergadering.
3. Wat meer in het bijzonder de genoteerde vennootschappen betreft,
biedt artikel 6, § 1, tweede lid, aan de vennootschap de mogelijkheid
om de keuze van de volmachthouder te laten beperken door de
aandeelhouder.

115

eke.cauwenberghs@kluwer.be

25778

116

25779

4. Luidens artikel 6, § 1, tweede lid, mag “de volmachthouder de
vennootschap, de vereniging, de rechtspersoon of de instelling voor
collectieve belegging opgericht bij overeenkomst” zijn. Alleen een
rechtspersoon mag evenwel optreden als volmachthouder.

4. L’article 6, § 1er, alinéa 2, permet « que le mandataire soit la société,
l’association, la personne morale ou l’organisme de placement collectif
revêtant la forme contractuelle ». Or, seule une personne juridique peut
agir en tant que mandataire.

Bijgevolg dient de draagwijdte van die bepaling beperkt tot worden
tot de “rechtspersonen” of dient, eenvoudiger, aangegeven te worden
dat het bestuursorgaan kan opleggen “dat de volmachthouder elke
persoon kan zijn die het aanduidt, met naleving van (...)”.

Il convient, en conséquence, de restreindre la portée de cette
disposition aux « personnes morales » ou, plus simplement, d’indiquer
que « l’organe d’administration peut imposer que le mandataire soit
toute personne qu’il désigne, dans le respect [...] ».

5. De woorden “Par dérogation à l’alinéa 2,” in de Franse tekst van
artikel 6, § 1, vierde lid, worden niet weergegeven in de Nederlandse
tekst van die bepaling.

5. Les mots « Par dérogation à l’alinéa 2, » qui figurent dans le texte
français de l’article 6, § 1er, alinéa 4, n’ont pas de correspondants dans
le texte néerlandais de cette disposition.

De twee taalversies moeten in overeenstemming gebracht worden.

Les deux versions linguistiques seront mises en concordance.

6. Artikel 6, § 1, vijfde lid, bepaalt dat de documenten de vennootschap, de vereniging, de rechtspersoon of de instelling voor collectieve
belegging opgericht bij overeenkomst moeten bereiken “ten laatste de
vierde dag die de dag van de algemene vergadering voorafgaat”.

6. L’article 6, § 1er, alinéa 5, prévoit que les documents doivent
parvenir à la société, l’association, la personne morale ou l’organisme
de placement collectif revêtant la forme contractuelle « au plus tard le
quatrième jour qui précède la date de l’assemblée générale ».

Het is de afdeling Wetgeving niet duidelijk waarin de vaststelling
van een dergelijke termijn – terwijl geen termijn vastgesteld is in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de niet genoteerde vennootschappen en het voormelde Wetboek in een termijn van
zes dagen voorziet voor de genoteerde bedrijven – nodig zou zijn in het
licht van de machtiging waarop het ontwerp berust, te weten, luidens
artikel 2, eerste lid, van de wet van 27 maart 2020 (II), “reageren op de
coronavirus COVID-19 epidemie of pandemie en de gevolgen ervan
op(...)vangen,”.

La section de législation n’aperçoit pas en quoi la fixation d’un tel
délai – alors qu’aucun délai n’est fixé par le Code des sociétés et des
associations en ce qui concerne les sociétés non cotées et que le Code
précité prévoit un délai de six jours pour les sociétés cotées – serait
nécessaire au regard des objectifs de l’habilitation sur laquelle le projet
repose, à savoir, selon les termes de l’article 2, alinéa 1er, de la loi du
27 mars 2020 (II), « réagir à l’épidémie ou la pandémie du coronavirus
COVID-19 et [...] en gérer les conséquences ».

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 6, § 3, van het ontwerp.

La même observation s’applique à l’article 6, § 3, du projet.

7. In de context van een bepaling in verband met de interne werking
van een vennootschap, vereniging, rechtspersoon of instelling voor
collectieve belegging opgericht bij overeenkomst, moet het begin van
artikel 6, § 3, tweede lid, aldus aangevuld worden dat daarin het
bestuursorgaan van die entiteiten beoogd wordt in plaats van die
entiteiten zelf.

7. Dans le contexte d’une disposition relative au fonctionnement
interne d’une société, d’une association, d’une personne morale ou
d’un organisme de placement collectif revêtant la forme contractuelle,
le début de l’article 6, § 3, alinéa 2, doit être complété en visant l’organe
d’administration de ces entités et non ces entités elles-mêmes.

8. Paragraaf 6 zou ook kunnen voorzien in afwijkende nadere regels
die van toepassing zijn op de, al dan niet genoteerde, vennootschappen
teneinde ze vrij te stellen van de verplichting om documenten ter
beschikking te stellen op hun zetel (zie bijvoorbeeld de artikelen 7:132,
tweede lid, en 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) door in de plaats daarvan de verplichting op te leggen
om de documenten elektronisch te versturen naar de personen die het
recht hebben om ze te ontvangen en zulks wensen.

8. Le paragraphe 6 pourrait aussi prévoir des modalités dérogatoires
applicables aux sociétés, cotées ou non, pour les dispenser de mettre
des documents à disposition à leur siège (voir par exemple les
articles 7:132, alinéa 2, et 7:148 du Code des sociétés et des associations),
en remplaçant cette obligation par celle d’envoyer ces documents
électroniquement aux personnes qui ont le droit de les recevoir et qui en
font la demande.

Artikel 7

Article 7

1. De termijnen verlengen, zoals dat bepaald is in paragraaf 2,
tweede lid, 1°, van artikel 7, zou een schending betekenen van de
artikelen 4, lid 1, 5, lid 1, en 6 van richtlijn 2004/109/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 ‘betreffende de
transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende
instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde
markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG’, die
respectievelijk bepalen dat de uitgevende instelling “haar jaarlijks
financieel verslag uiterlijk vier maanden na het einde van elk boekjaar
openbaar [maakt]”, dat de instelling die aandelen of obligaties uitgeeft,
“haar halfjaarlijks financieel verslag over de eerste zes maanden van het
boekjaar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na afloop
van de verslagperiode, bekend[maakt]” en dat dit verslag “uiterlijk zes
maanden na het einde van elk boekjaar openbaar gemaakt [wordt]”.

1. Étendre les délais, comme le dispose le paragraphe 2, alinéa 2, 1°,
de l’article 7, constituerait une violation des articles 4, § 1er, 5, § 1er, et 6
de la directive n° 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil
du 15 décembre 2004 ‘sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs
mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et
modifiant la directive 2001/34/CE’, qui disposent respectivement que
« [l]’émetteur publie son rapport financier annuel au plus tard quatre
mois après la fin de chaque exercice », que « [l]’émetteur [...] publie un
rapport financier semestriel couvrant les six premiers mois de chaque
exercice, le plus tôt possible après la fin du semestre couvert et au plus
tard trois mois après la fin de ce semestre » et que « [l]e rapport est
rendu public au plus tard six mois après la fin de chaque exercice ».

2. In paragraaf 3, eerste lid, zouden alle gevallen beoogd moeten
worden waarin het bijeenroepen van een algemene vergadering (buiten
een gewone algemene vergadering) verplicht is, met name in de
gevallen beoogd in de artikelen 5:153, § 2, 6:119, § 2, en 7:228 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die niet, of niet
volledig, inbegrepen zijn in de in het ontwerp gebruikte wending
“wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is”.

2. Le paragraphe 3, alinéa 1er, devrait viser tous les cas dans lesquels
la convocation d’une assemblée générale (autre qu’une assemblée
générale ordinaire) est obligatoire, notamment les cas visés aux
articles 5:153, § 2, 6:119, § 2, et 7:228 du Code des sociétés et des
associations, qui ne sont pas, ou pas complètement, inclus dans
l’expression « lorsque l’actif net de la société risque de devenir ou est
devenu négatif » utilisée dans le projet.

3. De artikelen 2:24, § 3, 2°, en 3:20, § 1, tweede lid, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zijn niet uitsluitend van toepassing op de Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen
die vallen onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie
maar op de Belgische bijkantoren van alle buitenlandse vennootschappen.

3. Les articles 2:24, § 3, 2°, et 3:20, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés
et des associations ne s’appliquent pas seulement aux succursales
belges de sociétés étrangères relevant du droit d’un autre État de
l’Union européenne mais aux succursales belges de toutes les sociétés
étrangères.
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celui en projet, de déroger à ses prescrits, le dispositif sera revu pour
éviter toute incompatibilité avec la directive précitée, dans la mesure de
son champ d’application.
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Europese Unie toelaat om af te wijken van de voorschriften ervan, moet
het dispositief aldus herzien worden dat onverenigbaarheid met de
voornoemde richtlijn voorkomen wordt, op het stuk van het toepassingsgebied ervan.
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Le dispositif doit être élargi pour viser aussi les succursales belges de
sociétés étrangères relevant du droit d’un État non membre de
l’Union européenne.

De griffier,
Béatrice DRAPIER

Le Greffier,
Béatrice DRAPIER

De Voorzitter,
Pierre VANDERNOOT

Le Président,
Pierre VANDERNOOT
Notes

(1) Voetnoot 2 van het geciteerde advies: Incl. bijkomende geschillen
voor vrederechters.
(2) Afhankelijk van het gevolg dat zal worden gegeven aan de
opmerking die bij punt 2 gemaakt is, zou de relevante datum
10 maart 2020 kunnen zijn.
(3) Dat is bijvoorbeeld het geval in artikel 6, §§ 3, derde en vierde lid,
en 5, tweede en derde lid, in artikel 7, §§ 2, tweede en derde lid, en 3,
tweede en derde lid, respectievelijk voor de genoteerde vennootschappen en de andere betrokken rechtspersonen, of voor de verschillende
gevallen die in artikel 7, §§ 2 en 4, opgesomd worden.

(1) Note de bas de page n° 2 de l’avis cité : Incl. bijkomende geschillen
voor vrederechters.
(2) Selon la suite qui sera donnée à l’observation formulée au point 2,
la date pertinente pourrait être le 10 mars 2020.
(3) Tel est par exemple le cas à l’article 6, §§ 3, alinéas 3 et 4, et 5,
alinéas 2 et 3, à l’article 7, §§ 2, alinéas 2 et 3, et 3, alinéas 2 et 3, pour
respectivement les sociétés cotées et les autres personnes morales
concernées, ou pour les différents cas de figure énoncés à l’article 7, §§ 2
et 4.

9 APRIL 2020. — Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie

9 AVRIL 2020. — Arrêté royal n° 4 portant des dispositions diverses
en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations
dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19

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

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

Gelet op de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de
Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van
het coronavirus Covid-19 (I), artikel 4, derde lid;

Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de
lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), l’article 4,
alinéa 3 ;

Gelet op de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de
Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van
het coronavirus Covid-19 (II), de artikelen 2, eerste lid, en 5, § 1, 1°, 3°,
4° en 6°;

Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de
lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II), les articles 2,
alinéa 1er, et 5, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6°;

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door de omstandigheid
dat, als gevolg van de crisis gerelateerd aan de Covid-19 pandemie,
dringende maatregelen moeten worden genomen die betrekking hebben op de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
van mede-eigenaars, en van vergaderingen van rechtspersonen;

Vu l’urgence motivée par le fait que la crise liée à la pandémie
Covid-19 nécessite que des mesures urgentes soient prises concernent
l’organisation et la convocation des assemblées des copropriétaires, et
des réunions des personnes morales;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
26 maart 2020;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2020;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse van 26 maart 2020;

Vu l’analyse d’impact de la réglementation du 26 mars 2020 ;

Gelet op het akkoord van de Minister van begroting d.d. 28 maart 2020;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2020 ;

Gelet op advies 67.180/2 van de Raad van State, gegeven op
3 april 2020, met toepassing van artikel 4, derde lid, van de wet van
27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen
te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
Covid-19 (I);

Vu l’avis 67.180/2 du Conseil d’État, donné le 3 avril 2020, en
application de l’article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le
Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);

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

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK 1. — Algemene vergaderingen van mede-eigenaars

Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. — Des assemblées générales des copropriétaires

Afdeling 1. — Periode waarbinnen
de maatregelen van dit hoofdstuk gelden

Section 1er. — Période durant
laquelle les mesures du présent chapitre sont d’application

Artikel 1. De bepalingen voorzien in dit hoofdstuk zijn van toepassing gedurende de periode van 10 maart 2020 tot en met 3 mei 2020. De
Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad,
de einddatum van deze periode aanpassen.

Article 1er. Les dispositions prévues dans le présent chapitre sont
d’application durant la période du 10 mars 2020 jusqu’au
3 mai 2020 inclus. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, adapter la date finale de cette période.

Afdeling 2. — Het uitstel van de algemene vergadering en de gevolgen

Section 2. — Report des assemblées générales et conséquences

Art. 2. Alle algemene vergaderingen van mede-eigenaars zoals
bedoeld in de artikelen 577-3 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
die niet kunnen doorgaan omwille van de veiligheidsvoorschriften
gerelateerd aan het Covid-19 pandemie gedurende de in artikel 1
bedoelde periode, moeten worden gehouden binnen vijf maanden na
het verstrijken van deze periode, zonder afbreuk te doen aan de
mogelijkheid van artikel 577-6, § 11, van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 2. Toutes les assemblées générales des copropriétaires visées
aux articles 577-3 et suivants du Code civil qui, en raison des mesures
de sécurité liées au pandémie Covid-19, ne peuvent avoir lieu durant la
période visée à l’article 1er, doivent être tenues endéans un délai de cinq
mois après l’expiration de cette période, sans préjudice de la possibilité
prévue à l’article 577-6, § 11, du Code civil.
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Het dispositief moet aldus uitgebreid worden dat daarin ook de
Belgische bijkantoren beoogd worden van buitenlandse vennootschappen die vallen onder het recht van een staat die geen lid is van de
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In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt, tijdens
in het eerste artikel bedoelde de periode, en tot de eerstvolgende
algemene vergadering die na deze periode wordt gehouden, het
contract tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars van
rechtswege verlengd. De syndicus oefent zijn bevoegdheden uit
overeenkomstig de beslissingen van de laatste algemene vergadering
en in overeenstemming met de op die vergadering goedgekeurde
begroting.

En cas de report de l’assemblée générale, durant la période visée à
l’article 1er, et jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue
après cette période, le contrat entre le syndic et l’association des
copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses
compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée
générale et en conformité avec le budget approuvé lors de cette
assemblée.

In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt de
geldigheidsduur van de door de algemene vergadering aan de raad van
mede-eigenaars verleende opdrachten en bevoegdheidsdelegaties verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering van mede-eigenaars.

En cas de report de l’assemblée générale, la durée de validité des
missions et délégations de compétences confiées par l’assemblée
générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu’à la première
assemblée générale des copropriétaires qui suit.

Afdeling 3. — Inwerkingtreding

Section 3. — Entrée en vigueur

Art. 3. Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 10 maart 2020.

Art. 3. Le présent chapitre produit ses effets le 10 mars 2020.

HOOFDSTUK 2. — Algemene vergaderingen
en vergaderingen van bestuursorganen

CHAPITRE 2. — Des assemblées générales
et réunions des organes d’administration

Afdeling 1. — Periode waarbinnen de maatregelen
van dit hoofdstuk gelden en draagwijdte

Section 1re. — Période durant laquelle les mesures
du présent chapitre sont d’application et portée

Art. 4. De bepalingen voorzien in dit hoofdstuk zijn van toepassing
gedurende de periode van 1 maart 2020 tot en met 3 mei 2020. De
Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad,
de einddatum van deze periode aanpassen.

Art. 4. Les dispositions prévues dans le présent chapitre sont
d’application durant la période du 1 er mars 2020 jusqu’au
3 mai 2020 inclus. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, adapter la date finale de cette période.

Onverminderd het eerste lid mag een algemene vergadering of een
vergadering van een bestuursorgaan opgeroepen vóór de in het eerste
lid bedoelde einddatum worden gehouden overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk, zelfs als zij na deze datum wordt gehouden.

Nonobstant l’alinéa 1er, une assemblée générale ou une réunion d’un
organe d’administration convoquée avant la date finale visée à l’alinéa
1er peut être tenue conformément aux dispositions du présent chapitre
même si elle a lieu après ladite date.

De bepalingen van dit hoofdstuk voorzien in een facultatieve
regeling. De entiteiten bedoeld in artikel 5, eerste lid, die ervoor kiezen
geen gebruik te maken van de aangeboden opties, dienen zich volledig
te houden aan het regime dat anders in dit verband op hen van
toepassing zou zijn.

Les dispositions du présent chapitre mettent en place un régime
optionnel. Les entités visées à l’article 5, alinéa 1er, qui choisissent de ne
pas faire usage de l’une ou de l’autre des options ainsi offertes se
conforment intégralement au régime qui leur serait autrement applicable en la matière.

Afdeling 2. — Toepassingsgebied

Section 2. — Champ d’application

Art. 5. Dit hoofdstuk is van toepassing:

Art. 5. Le présent chapitre s’applique :

1° op alle vennootschappen, verenigingen, en rechtspersonen die
worden beheerst door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door het Wetboek van vennootschappen, door de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, door de
wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen, en door de wet van
12 juli 1989 houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van de
Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juni 1985 tot
instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden, en op
instellingen voor collectieve belegging opgericht bij overeenkomst,
niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of statutaire
andersluidende bepaling;

1° à toute société, association et personne morale régie par le Code
des sociétés et des associations, par le Code des sociétés, par la loi du
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les
partis politiques européens et les fondations politiques européennes,
par la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, et par la loi
du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d’application du Règlement
(CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un
groupement européen d’intérêt économique, et à tout organisme de
placement collectif revêtant la forme contractuelle, nonobstant toute
disposition légale, réglementaire ou statutaire contraire ;

2° op rechtspersonen die in het leven zijn geroepen door of krachtens
een bijzondere wet of een bijzonder reglement, voor zover zij een
orgaan van bestuur of een algemene vergadering hebben.

2° aux personnes morales constituées par ou en vertu d’une loi ou
d’un règlement particulier, pour autant qu’elles disposent d’un organe
d’administration ou d’une assemblée générale.

De Koning kan de bepalingen van dit hoofdstuk die van toepassing
zijn op genoteerde vennootschappen toepasselijk verklaren op vennootschappen waarvan de aandelen of de certificaten die op die aandelen
betrekking hebben worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 3, 10°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële
instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU, of op
een georganiseerde handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 3, 13° van
voornoemde wet.

Le Roi peut rendre les dispositions du présent chapitre qui s’appliquent aux sociétés cotées applicables aux sociétés dont les actions ou les
certificats se rapportant à ces actions sont négociés sur un système
multilatéral de négociation visé à l’article 3, 10°, de la loi du
21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE,
ou sur un système organisé de négociation au sens de l’article 3, 13° de
la loi précitée.

Afdeling 3. — Verloop van de algemene vergadering

Section 3. — Tenue des assemblées générales

Art. 6. § 1. Het bestuursorgaan kan, zelfs zonder enige statutaire
machtiging, aan de deelnemers aan elke algemene vergadering opleggen om hun rechten uitsluitend uit te oefenen:

Art. 6. § 1er. L’organe d’administration peut imposer, même en
l’absence de toute autorisation statutaire, aux participants à toute
assemblée générale d’exercer leurs droits exclusivement :

1° door vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen; en

1° en votant à distance avant l’assemblée générale par correspondance ; et

2° door een volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering, met
naleving van de modaliteiten die het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voorschrijft, tenzij dit artikel daarvan afwijkt.

2° en donnant une procuration avant l’assemblée générale, en suivant
les modalités du Code des sociétés et des associations dans la mesure
où le présent article n’y déroge pas.
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En cas de report de l’assemblée générale, la durée des mandats des
syndics et des membres des conseils de copropriété nommés par
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générale qui sera tenue après cette période.
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In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt de duur
van de mandaten van de bij besluit van de algemene vergadering
benoemde syndici en leden van de raden van mede-eigendom die
aflopen binnen de in het eerste artikel bedoelde periode, van rechtswege verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering die na deze
periode wordt gehouden.
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Wat betreft het eerste lid, 2°, kan het bestuursorgaan opleggen dat de
volmachthouder een door hem aangewezen persoon is, met naleving
van de mogelijke regels inzake belangenconflicten die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of, in voorkomend geval, andere
bijzondere wetten of reglementen voorschrijven, voor zover deze van
toepassing zijn. Deze volmachthouder mag slechts namens de aandeelhouder of het lid stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp
op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

En ce qui concerne l’alinéa 1er, 2°, l’organe d’administration peut
imposer que le mandataire soit toute personne qu’il désigne, dans le
respect des éventuelles règles de conflits d’intérêts prévues par le Code
des sociétés et des associations ou, le cas échéant, prévues par d’autres
lois ou règlements particuliers si celles-ci s’appliquent. Ce mandataire
n’est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de l’actionnaire ou
du membre qu’à la condition qu’il dispose d’instructions de vote
spécifiques pour chaque sujet figurant à l’ordre du jour.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het openbaar verzoek tot verlening van volmachten zijn niet
van toepassing in het kader van dit artikel.

Les dispositions du Code des sociétés et des associations relatives à
la sollicitation publique de procurations ne s’appliquent pas dans le
cadre du présent article.

Als de entiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, reeds een geldige
volmacht met specifieke steminstructies heeft ontvangen maar waarvan
de volmachthouder niet de entiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, is,
noch een andere persoon door diens bestuursorgaan aangeduid,
worden, in afwijking van het derde lid, de stemmen of onthoudingen
uitgedrukt in deze volmacht in aanmerking genomen, zonder dat de
volmachthouder op de vergadering aanwezig moet zijn.

Par dérogation à l’alinéa 3, si l’entité visée à l’article 5, alinéa 1er, a
déjà reçu une procuration valable contenant des instructions de vote
spécifiques mais pour laquelle le mandataire n’est ni l’entité visée à
l’article 5, alinéa 1er, ni une autre personne désignée par son organe
d’administration, les votes ou abstentions exprimés dans cette procuration sont pris en compte, sans qu’il soit nécessaire que ce mandataire
soit présent.

De documenten als bedoeld in deze paragraaf kunnen worden
verzonden naar het adres aangegeven door de entiteit als bedoeld in
artikel 5, eerste lid, met alle mogelijke middelen, waaronder bij middel
van een e-mail met een gescande of een gefotografeerde kopie van het
ingevulde en ondertekende formulier of de ingevulde en ondertekende
volmacht als bijlage. Deze documenten moeten de genoteerde vennootschap ten laatste de vierde dag die de dag van de algemene vergadering
voorafgaat bereiken. De andere entiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste
lid, kunnen opleggen dat deze documenten hen de vierde dag die de
dag van de algemene vergadering voorafgaat bereiken.

Les documents visés par le présent paragraphe pourront être envoyés
à l’adresse indiquée par l’entité visée à l’article 5, alinéa 1er, par tous
moyens, en ce compris par l’envoi d’un courrier électronique accompagné d’une copie scannée ou photographiée du formulaire ou de la
procuration complétée et signée. Ces documents doivent parvenir à la
société cotée au plus tard le quatrième jour qui précède la date de
l’assemblée générale. Les autres entités visées à l’article 5, alinéa 1er,
peuvent imposer que ces documents leur parviennent au plus tard le
quatrième jour qui précède la date de l’assemblée générale.

§ 2. Wanneer een entiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid,
gebruikmaakt van paragraaf 1, kan zij elke fysieke aanwezigheid van
aandeelhouders, leden of andere personen die het recht hebben de
algemene vergadering bij te wonen of van hun lasthebbers verbieden,
met uitzondering, in voorkomend geval, van de personen als bedoeld
in paragraaf 4, wanneer zij niet kan garanderen dat de op dat ogenblik
geldende maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie
kunnen worden nageleefd.

§ 2. Lorsqu’une entité visée à l’article 5, alinéa 1er, met en œuvre le
paragraphe 1er, elle peut, au cas où elle ne peut garantir que les mesures
de lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 en vigueur à ce
moment seront respectées, interdire toute présence physique d’actionnaires, de membres ou d’autres personnes ayant le droit de participer à
l’assemblée, ou de mandataires de ceux-ci, au lieu où se tient
l’assemblée générale, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les
personnes visées au paragraphe 4.

Het is de in artikel 5, eerste lid, bedoelde entiteiten eveneens
toegelaten aan de deelnemers aan elke algemene vergadering een
elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 7:137 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking te
stellen, met naleving van de modaliteiten die het Wetboek van
vennootschappen of verenigingen voorschrijft, zelfs zonder statutaire
machtiging.

Les entités visées à l’article 5, alinéa 1er, sont également autorisées à
mettre à disposition des participants à toute assemblée générale un
moyen de communication électronique tel que visé à l’article 7 :137 du
Code des sociétés et des associations en suivant les modalités du Code
des sociétés et des associations, même en absence d’autorisation
statutaire.

§ 3. Wanneer een entiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid,
gebruikmaakt van paragraaf 1, kan zij opleggen dat haar alleen
schriftelijke vragen worden gesteld met naleving van de modaliteiten
die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorschrijft,
tenzij dit artikel daarvan afwijkt.

§ 3. Lorsqu’une entité visée à l’article 5, alinéa 1er, met en œuvre le
paragraphe 1er, elle peut imposer que seules des questions écrites lui
soient posées, en suivant les modalités du Code des sociétés et des
associations dans la mesure où le présent article n’y déroge pas.

Zij kan tevens opleggen dat aandeelhouders of leden hun vragen ten
laatste de vierde dag die de dag van de algemene vergadering
voorafgaat, aan de entiteit overmaken.

Elle peut également imposer que les actionnaires ou membres
communiquent leurs questions au plus tard le quatrième jour qui
précède la date de l’assemblée générale.

Het bestuursorgaan beantwoordt deze vragen schriftelijk ten laatste
op de dag van de algemene vergadering maar vóór de stemming, of
mondeling indien het ervoor kiest (i) de algemene vergadering
rechtstreeks of onrechtstreeks uit te zenden via een telefonische- of een
videoconferentie als bedoeld in paragraaf 4, op een wijze die toegankelijk is voor elke persoon die het recht heeft deel te nemen aan de
algemene vergadering of (ii) gebruik te maken van paragraaf 2, laatste
lid.

L’organe d’administration répond à ces questions par écrit au plus
tard le jour de l’assemblée générale mais avant le vote, ou oralement
lors de l’assemblée générale s’il choisit (i) d’organiser une diffusion en
direct ou en différé de l’assemblée par conférence téléphonique ou
vidéo telle que visée au paragraphe 4, accessible à toute personne ayant
le droit de participer à l’assemblée générale, ou (ii) de faire usage du
paragraphe 2, dernier alinéa.

Genoteerde vennootschappen, die ervoor kiezen om overeenkomstig
het vorige lid de vragen schriftelijk te beantwoorden, maken het
antwoord op de schriftelijke vragen bekend op hun website.

Pour les sociétés cotées, qui choisissent de répondre aux questions
par écrit conformément à l’alinéa précédent, la publication des réponses
aux questions écrites se fait sur le site internet de la société.

De andere entiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, dragen er zorg
voor de antwoorden op de schriftelijke vragen bekend te maken op
zodanige wijze dat zij redelijkerwijze ter kennis worden gebracht van
de aandeelhouders, de leden en andere personen die het recht hebben
deel te nemen aan de algemene vergadering.

Pour les autres entités visées à l’article 5, alinéa 1er, la publication des
réponses aux questions écrites se fait de manière à ce qu’elle soit
raisonnablement portée à la connaissance des actionnaires, membres et
autres personnes ayant le droit de participer à l’assemblée générale.

Download date: 12/10/2020

En ce qui concerne l’alinéa 1er, 1°, l’organe d’administration des
sociétés anonymes met à disposition un formulaire, ou publie celui-ci
sur un site internet, conformément à l’article 7:146 du Code des sociétés
et des associations, dans la mesure où le présent article n’y déroge pas.
Les autres entités visées à l’article 5, alinéa 1er, se conforment à leurs
statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, à l’article 7:146 du Code
des sociétés et des associations en ce qui concerne les dispositions de
celui-ci qui s’appliquent à toutes les sociétés anonymes, dans la mesure
où le présent article n’y déroge pas.

Company: x

Wat betreft het eerste lid, 1°, gebeurt dit voor naamloze vennootschappen door middel van een formulier dat het bestuursorgaan ter
beschikking stelt, of via een website beschikbaar is, met naleving van
artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
tenzij dit artikel daarvan afwijkt. Voor de andere entiteiten als bedoeld
in artikel 5, eerste lid, worden daarbij hetzij de statuten nageleefd,
hetzij, bij gebrek aan een statutaire bepaling, artikel 7:146 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in zoverre het regels
vastlegt die op alle naamloze vennootschappen toepassing vinden,
tenzij dit artikel daarvan afwijkt.

eke.cauwenberghs@kluwer.be

25782

120

25783

Voor die algemene vergaderingen waarvan de beslissingen bij
authentieke akte moeten worden vastgesteld, volstaat de fysieke
verschijning voor de notaris met het oog op de ondertekening van de
akte:

Pour ce qui concerne les assemblées générales dont les décisions
doivent être constatées par acte authentique, il suffit que comparaisse
physiquement devant le notaire en vue de la signature de l’acte :

1° in het geval als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, van één enkel
lid van het bestuursorgaan, daartoe gemachtigd, of elke andere persoon
aan wie hij daartoe volmacht geeft; en/of

1° dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, un seul membre
de l’organe d’administration, dûment habilité, ou toute autre personne
désignée par lui dans une procuration ; et/ou

2° in het geval als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, van de
volmachthouder overeenkomstig die bepaling aangesteld; in het geval
als bedoeld in paragraaf 1, vijfde lid is het niet nodig dat de
volmachthouder deelneemt aan de algemene vergadering.

2° dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le mandataire
désigné conformément à cette disposition ; dans le cas visé au
paragraphe 1er, alinéa 5, il n’est pas nécessaire que le mandataire
participe à l’assemblée générale.

§ 5. De entiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, kan elke
bijeenroeping die reeds bekendgemaakt of verstuurd werd bij de
inwerkingtreding van dit hoofdstuk wijzigen met het oog op de
toepassing van dit artikel of om de plaats van de algemene vergadering
te wijzigen, zonder dat de bijeenroepings- en deelnemingsformaliteiten
opnieuw moeten worden toegepast.

§ 5. L’entité visée à l’article 5, alinéa 1er peut modifier toute
convocation déjà publiée ou envoyée lors de l’entrée en vigueur du
présent chapitre pour mettre en œuvre le présent article ou pour
modifier le lieu de l’assemblée générale, sans que les formalités de
convocation et de participation à l’assemblée générale s’appliquent à
nouveau.

Genoteerde vennootschappen kondigen dergelijke wijziging aan via
een persbericht en op hun website, uiterlijk de zesde dag die de dag van
de algemene vergadering voorafgaat.

Pour les sociétés cotées, cette modification est annoncée par voie de
communiqué de presse et sur le site internet de la société, au plus tard
le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale.

De andere entiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, dragen er zorg
voor, in de mate van het mogelijke, deze wijziging ter kennis te brengen
van de aandeelhouders, de leden en andere personen die het recht
hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, via het meest
geëigende middel in het licht van de omstandigheden, en bijvoorbeeld
op hun website, via e-mail, of voor die personen voor wie de betrokken
entiteit niet over een e-mailadres beschikt, via gewone post.

Les autres entités visées à l’article 5, alinéa 1er, veillent, dans la
mesure du possible, à ce que cette modification soit portée à la
connaissance des actionnaires, membres et autres personnes ayant le
droit de participer à l’assemblée générale, par le moyen le plus
approprié compte tenu des circonstances et par exemple sur leur site
internet, par courrier électronique ou, pour les personnes dont l’entité
concernée ne dispose pas de l’adresse électronique, par courrier
ordinaire.

§ 6. Genoteerde vennootschappen worden vrijgesteld van elke
verplichting om de bijeenroeping en de andere documenten die zij ter
beschikking moeten stellen van hun aandeelhouders en andere personen die het recht hebben deze te ontvangen per gewone post mee te
delen of op de zetel van de vennootschap ter beschikking te houden. De
niet-genoteerde vennootschappen bezorgen de documenten overeenkomstig artikel 2:32, met uitzondering van het vierde lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§ 6. Les sociétés cotées sont dispensées de toute obligation de
communiquer par courrier ordinaire la convocation et les autres
documents devant être mis à la disposition des actionnaires et des
autres personnes ayant le droit de les recevoir ou de les tenir à
disposition au siège de la société. Les sociétés non cotées communiquent les documents conformément à l’article 2:32, à l’exception de
l’alinéa 4, du Code des sociétés et des associations.

Afdeling 4. — Mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergadering, de
goedkeuring en de neerlegging van de jaarrekening en de bekendmaking van periodieke informatie

Section 4. — Faculté de report des assemblées générales, de l’approbation et du dépôt des comptes annuels et de la publication des
informations périodiques

Art. 7. § 1. Het bestuursorgaan die dat wenst kan de algemene
vergadering of, voor wat de stichtingen betreft, de goedkeuring van de
jaarrekening uitstellen tot een latere datum overeenkomstig dit artikel,
zelfs als de algemene vergadering reeds is bijeengeroepen.

Art. 7. § 1er. L’organe d’administration qui le souhaite peut reporter
l’assemblée générale ordinaire ou, en ce qui concerne les fondations,
l’approbation des comptes annuels, à une date ultérieure conformément au présent article, même si l’assemblée générale a déjà été
convoquée.

Genoteerde vennootschappen kondigen dergelijk uitstel aan via een
persbericht en op hun website, uiterlijk de vierde dag die de dag van de
algemene vergadering voorafgaat.

Pour les sociétés cotées, ce report est annoncé par voie de communiqué de presse et sur le site internet de la société, au plus tard le
quatrième jour qui précède la date de l’assemblée générale déjà
convoquée.

De andere entiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, dragen er zorg
voor, in de mate van het mogelijke, dit uitstel ter kennis te brengen van
de aandeelhouders, de leden en andere personen die het recht hebben
deel te nemen aan de algemene vergadering, via het meest geëigende
middel in het licht van de omstandigheden, en bijvoorbeeld op zijn of
haar website, via e-mail, of voor die personen voor wie de betrokken
entiteit niet over een e-mailadres beschikt, via gewone post.

Les autres entités visées à l’article 5, alinéa 1er, veillent, dans la
mesure du possible, à ce que ce report soit porté à la connaissance des
actionnaires, membres et autres personnes ayant le droit de participer à
l’assemblée générale, par le moyen le plus approprié compte tenu des
circonstances et par exemple sur leur site internet ou par courrier
électronique ou, pour les personnes dont l’entité ne dispose pas de
l’adresse électronique, par courrier ordinaire.
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§ 4. Lorsqu’une entité visée à l’article 5, alinéa 1er, met en œuvre le
paragraphe 1er, les membres du bureau de l’assemblée générale, si un
tel bureau est constitué, les membres de l’organe d’administration, le
commissaire et la personne à laquelle, le cas échéant, une procuration
aurait été donnée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, peuvent
valablement participer à distance à l’assemblée, en ce compris par
conférence téléphonique ou vidéo, et remplir leurs fonctions relatives à
l’assemblée générale de cette manière. Le présent alinéa n’oblige pas les
entités visées à l’article 5, alinéa 1er, à organiser une participation selon
les mêmes modalités pour les actionnaires, les membres ou les autres
personnes ayant le droit de participer à l’assemblée, au cas où elle ne
peuvent garantir que les mesures de lutte contre la propagation de la
pandémie Covid-19 en vigueur à ce moment seront respectées.
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§ 4. Wanneer een entiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid,
gebruikmaakt van paragraaf 1, kunnen de leden van het bureau van de
algemene vergadering, als dat wordt samengesteld, de leden van het
bestuursorgaan, de commissaris en de persoon aan wie in voorkomend
geval een volmacht werd gegeven in toepassing van paragraaf 1, eerste
lid, 2°, geldig op afstand aan de vergadering deelnemen, zoals door
middel van een telefonische- of een videoconferentie, en op die wijze
hun taken met betrekking tot de algemene vergadering vervullen. Dit
lid verplicht entiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, niet om een
deelname aan de vergadering te organiseren volgens dezelfde modaliteiten voor de aandeelhouders, leden of de andere personen die het
recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, wanneer zij
niet kunnen garanderen dat de op dat ogenblik geldende maatregelen
ter bestrijding van de Covid-19 pandemie kunnen worden nageleefd.
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§ 2. In het geval als bedoeld in paragraaf 1, worden de volgende
periodes met tien weken verlengd:

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, les périodes suivantes sont
prolongées de dix semaines :

1° de periode van zes maanden als bedoeld in artikel 3:1, § 1, tweede
lid, de periode van zeven maanden als bedoeld in de artikelen 2:99,
tweede lid, 3:10, tweede lid, 3:12, § 1, 3:13, derde lid, 3:26, § 2, 4°, a) en
3:35, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de periodes van negen, tien, twaalf en dertien maanden als
bedoeld in artikel 3:13, vierde lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

1° la période de six mois visée à l’article 3:1, § 1er, alinéa 2, la période
de sept mois visée aux articles 2:99, alinéa 2, 3:10, alinéa 2, 3:12, § 1er,
3:13, alinéa 3, 3:26, § 2, 4°, a) et 3:35, alinéa 2, du Code des sociétés et des
associations, et les périodes de neuf, dix, douze et treize mois visées à
l’article 3:13, alinéa 4, du Code des sociétés et des associations ;

2° de periode van zes maanden als bedoeld in artikel 3:47, § 1, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2° la période de six mois visée à l’article 3:47, § 1er, alinéa 2, du Code
des sociétés et des association ;

3° de periode van zes maanden als bedoeld in artikelen 3:51, § 1,
eerste lid en 11:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3° la période de six mois visée aux articles 3:51, § 1er, alinéa 1er et
11:12 du Code des sociétés et des associations.

Worden bovendien verlengd met tien weken:

Sont en outre prolongées de dix semaines:

1° de periode van vier maanden als bedoeld in artikel 12, § 1, de
periode van drie maanden als bedoeld in artikel 13, § 1 en de periode
van zes maanden als bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van
14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van
financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt;

1° la période de quatre mois visée à l’article 12, § 1er, la période de
trois mois visée à l’article 13, § 1er et la période de six mois visée à
l’article 14 de l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations
des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un
marché réglementé ; et

2° de periode van vier maanden als bedoeld in artikel 4, § 1, lid 2, 4°
van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels
voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, met dien verstande dat
artikel 4, § 1, lid 2, 3° van voornoemd koninklijk besluit van
21 augustus 2008 toepasselijk is rekening houdend met 1° hierboven.

2° la période de quatre mois visée à l’article 4, § 1er, alinéa 2, 4° de
l’arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires
applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation ; il est
précisé que l’article 4, § 1er, alinéa 2, 3° de l’arrêté royal précité du
21 août 2008 s’applique compte tenu du 1° ci-dessus.

§ 3. Voor zover als nodig wordt verduidelijkt dat het bestuursorgaan
dat dat wenst elke andere algemene vergadering die reeds is bijeengeroepen op de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk kan
uitstellen tot de datum van zijn keuze, met uitzondering van vergaderingen bijeengeroepen wanneer het nettoactief negatief dreigt te
worden of is, de vergaderingen bijeengeroepen door of op verzoek van
de commissaris of de vergaderingen bijeengeroepen op verzoek van
aandeelhouders of leden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze vergaderingen kunnen niet worden
uitgesteld, maar ze kunnen wel worden gehouden overeenkomstig de
modaliteiten die artikel 6 voorschrijft.

§ 3. Pour autant que de besoin, il est précisé que l’organe d’administration qui le souhaite peut reporter à la date de son choix toute autre
assemblée générale déjà convoquée lors de l’entrée en vigueur du
présent chapitre, à l’exception des assemblées convoquées lorsque
l’actif net de la société risque de devenir ou est devenu négatif, des
assemblées convoquées par ou à la demande du commissaire ou des
assemblées convoquées à la demande d’actionnaires ou de membres
conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations, lesquelles ne peuvent pas être reportées, mais peuvent se tenir
selon les modalités prévues à l’article 6.

Genoteerde vennootschappen kondigen dergelijk uitstel aan via een
persbericht en op hun website.

Pour les sociétés cotées, ce report est annoncé par voie de communiqué de presse et sur le site internet de la société.

De andere entiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, dragen er zorg
voor, in de mate van het mogelijke, dit uitstel ter kennis te brengen van
de aandeelhouders, de leden en andere personen die het recht hebben
deel te nemen aan de algemene vergadering, via het meest geëigende
middel in het licht van de omstandigheden, en bijvoorbeeld op zijn of
haar website, via e-mail, of voor die personen voor wie de betrokken
entiteit niet over een e-mailadres beschikt, via gewone post.

Les autres entités visées à l’article 5, alinéa 1er, veillent, dans la
mesure du possible, à ce que ce report soit porté à la connaissance des
actionnaires, membres et autres personnes ayant le droit de participer à
l’assemblée générale, par le moyen le plus approprié compte tenu des
circonstances et par exemple sur son site internet ou par courrier
électronique ou, pour les personnes dont l’entité concernée ne dispose
pas de l’adresse électronique, par courrier ordinaire.

De uitgestelde vergadering wordt beschouwd als een nieuwe
vergadering voor de toepassing van de regels met betrekking tot de
bijeenroeping, de meldingen van deelneming, de volmachten, de
stemming per brief en alle andere toepasselijke modaliteiten.

Pour l’application des règles relatives aux convocations, aux avis de
participation, aux procurations, au vote par correspondance et toutes
autres modalités, l’assemblée reportée est considérée comme une
nouvelle assemblée.

§ 4. Voor buitenlandse rechtspersonen met een bijkantoor in België
worden de volgende periodes met tien weken verlengd:

§ 4. Pour les personnes morales étrangères disposant en Belgique
d’une succursale, les périodes suivantes sont prolongées de dix
semaines :

1° voor bijkantoren van een buitenlandse vennootschap, de periode
van zeven maanden als bedoeld in artikelen 2:24, § 3, 2° en 3:20, § 1,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

1° en ce qui concerne les succursales d’une société étrangère, la
période de sept mois visée aux articles 2:24, § 3, 2° et 3:20, § 1er, alinéa
2, du Code des sociétés et des associations ;

2° voor bijkantoren van een vereniging met rechtspersoonlijkheid die
op geldige wijze in het buitenland is opgericht, de periode van zeven
maanden bedoeld in artikelen 2:25, § 2, 2° en 3:50, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

2° en ce qui concerne les succursales d’une association dotée de la
personnalité juridique valablement constituée à l’étranger, la période de
sept mois visée aux articles 2:25, § 2, 2° et 3:50, alinéa 2, du Code des
sociétés et des associations ; et

3° voor bijkantoren van een stichting die op geldige wijze in het
buitenland is opgericht, de periode van zeven maanden als bedoeld in
artikelen 2:26, § 2, 2° en 3:54, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.

3° en ce qui concerne les succursales d’une fondation valablement
constituée à l’étranger, la période de sept mois visée aux articles 2:26,
§ 2, 2° et 3:54, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations.
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Pour l’application des règles relatives aux convocations, aux avis de
participation, aux procurations, au vote par correspondance et toutes
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De uitgestelde vergadering wordt beschouwd als een nieuwe
vergadering voor de toepassing van de regels met betrekking tot de
bijeenroeping, de meldingen van deelneming, de volmachten, de
stemming per brief en alle andere toepasselijke modaliteiten.
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Art. 8. Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan kan, niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling, worden genomen bij
eenparig besluit van al zijn leden, met schriftelijke weergave of via elk
ander communicatiemiddel als bedoeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk wetboek.

Art. 8. Toute décision d’un organe d’administration collégial peut,
nonobstant toute disposition statutaire contraire, être prise par consentement unanime de l’ensemble des membres, exprimé par écrit ou par
tout autre moyen de communication visé à l’article 2281 du Code civil.

Elke vergadering van een collegiaal bestuursorgaan kan, zelfs zonder
enige statutaire machtiging en niettegenstaande andersluidende bepaling, worden gehouden door middel van elk telecommunicatiemiddel
dat een gezamenlijke beraadslaging toelaat, zoals telefonische- of
videoconferenties. Voor die vergaderingen van het bestuursorgaan
waarvan de beslissingen bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, volstaat de fysieke verschijning voor de notaris met het oog op de
ondertekening van de akte van één enkel lid van het bestuursorgaan,
daartoe gemachtigd, of elke andere persoon aangeduid door het
bestuursorgaan en die daartoe over een volmacht beschikt.

Toute réunion d’un organe d’administration collégial peut, même en
l’absence de toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, être tenue au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, telles que les conférences
téléphoniques ou vidéo. Pour ce qui concerne les organes d’administration dont les décisions doivent être constatées par acte authentique,
il suffit que comparaisse physiquement devant le notaire un seul
membre de l’organe d’administration dûment habilité ou toute autre
personne désignée par l’organe d’administration en vertu d’une
procuration.

Afdeling 6. — Inwerkingtreding en toepassing in de tijd

Section 6. — Entrée en vigueur et application dans le temps

Art. 9. Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2020.

Art. 9. Le présent chapitre produit ses effets le 1er mars 2020.

Dit hoofdstuk is van toepassing op elke vergadering van een
bestuursorgaan en van een algemene vergadering te houden of die had
moeten worden gehouden maar niet is gehouden, en op elke bijeenroeping van een bestuursorgaan en van een algemene vergadering,
verstuurd of bekendgemaakt of die had moeten worden verstuurd of
bekendgemaakt, vanaf 1 maart 2020, evenals op elke periode zoals
bedoeld in artikel 7, § 2 en § 4, aangevangen op 1 maart 2020.

Le présent chapitre s’applique à toute réunion d’organe d’administration et d’assemblée générale à tenir ou qui aurait dû être tenue mais
qui n’a pas été tenue, et à toute convocation d’organe d’administration
et d’assemblée générale envoyée ou publiée ou qui aurait dû être
envoyée ou publiée, à partir du 1er mars 2020, ainsi qu’à toute période,
visée à l’article 7, § 2 et § 4, commencée le 1er mars 2020.

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op vergaderingen van bovengenoemde organen die sinds 1 maart 2020 hebben plaatsgevonden
overeenkomstig de regels die vóór de inwerkingtreding van dit besluit
van toepassing waren.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux réunions des organes
précités qui ont eu lieu depuis le 1er mars 2020 conformément aux
règles applicables avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 10. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Gegeven te Brussel, 9 april 2020.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

FILIP

PHILIPPE

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Vice-eerste Minister,
Minister van Justitie en Minister van Europese Zaken,
belast met de Regie der Gebouwen,
K. GEENS

Le Vice-Premier Ministre,
Ministre de la Justice et Ministre des Affaires Européennes,
chargé de la Régie des Bâtiments,
K. GEENS

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2020/20763]
3 APRIL 2020. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
29 september 2017 betreffende wijk-werken, wat betreft de genomen maatregelen voor wijk-werken ingevolge
het coronavirus
Rechtsgrond(en)
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap ″Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding″, artikel 5, § 1, 8°;
- het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde
staatshervorming.
Vormvereisten
De volgende vormvereiste is vervuld:
- De Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 3 april 2020.
De volgende vormvereiste is niet vervuld:
- Er wordt geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat er noodzakelijke maatregelen
moeten worden uitgevaardigd die de gevolgen van een crisis met een ernstige sociale en economische impact temperen.
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Afdeling 5. — Verloop van de vergaderingen van het bestuursorgaan
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2020/20347]

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

4 FEVRIER 2020. — Loi portant le livre 3 « Les biens »
du Code civil (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

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

HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepaling

CHAPITRE 1er. — Disposition introductive

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

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

HOOFDSTUK 2. — Inhoud van boek 3 “Goederen”
in het Burgerlijk Wetboek

CHAPITRE 2. — Contenu du livre 3 “Les biens” dans le Code civil

Art. 2. Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd bij artikel 2 van
de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot
invoeging van boek 8 “Bewijs”, bevat de volgende bepalingen:

Art. 2. Le livre 3 du Code civil, créé par l’article 2 de la loi du
13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 “La
preuve”, comprend les dispositions suivantes:

“Boek 3. Goederen

“Livre 3. Les biens

Titel 1. Algemene bepalingen

TITRE 1er. — Dispositions générales

Ondertitel 1. — Statuut van de bepalingen
Art. 3.1. Aanvullend recht
De partijen kunnen afwijken van de bepalingen van dit Boek, behalve
indien het om definities gaat of indien de wet anders bepaalt.
Art. 3.2. Bijzondere bepalingen – subsidiariteit
De bepalingen van dit Boek doen geen afbreuk aan de bijzondere
bepalingen die van toepassing zijn op bepaalde goederen, waaronder
de intellectuele eigendomsrechten of de cultuurgoederen.

Sous-titre 1er. — Statut des dispositions
Art. 3.1. Droit supplétif
Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent Livre, sauf
s’il s’agit de définitions ou si la loi en dispose autrement.
Art. 3.2. Dispositions particulières – subsidiarité
Les dispositions du présent Livre ne préjudicient pas aux dispositions spéciales régissant des biens particuliers tels que les droits de
propriété intellectuelle ou les biens culturels.

Ondertitel 2. — Algemene bepalingen inzake zakelijke rechten
Art. 3.3. Gesloten stelsel van zakelijke rechten
Enkel de wetgever kan zakelijke rechten creëren.
De zakelijke rechten zijn het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de
zakelijke gebruiksrechten en de zakelijke zekerheden.
De zakelijke gebruiksrechten zijn de erfdienstbaarheden, het recht
van vruchtgebruik, erfpacht en opstal.
De zakelijke zekerheden in de zin van dit Boek zijn de bijzondere
voorrechten, het pand, de hypotheek en het retentierecht.
Art. 3.4. Conflict tussen zakelijke rechten
Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 3.28 en 3.30 van dit Boek en
artikel 96 van de Hypotheekwet, heeft een ouder zakelijk recht
voorrang op een later zakelijk recht.
Derhalve verleent een zakelijk recht, onder voorbehoud van diezelfde bepalingen, een volgrecht op grond waarvan de titularis zijn
recht kan tegenwerpen aan iedere achtereenvolgende verkrijger van
een recht op het goed.
Art. 3.5. Bescherming tegen insolvabiliteit
Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 3.28 en 3.30 blijven
eigendom, mede-eigendom en zakelijke gebruiksrechten buiten de
samenloop die ontstaat door de insolvabiliteit van derden.
Zakelijke zekerheden geven een recht van voorrang op de verkoopsopbrengst van hun onderpand.
Art. 3.6. Beschikkingsbevoegdheid
De titularis van een zakelijk recht kan beschikken over zijn recht. Hij
kan hierover slechts beschikken samen met het hoofdgoed waaraan het
verbonden is, indien de aard van het recht daartoe dwingt.
Als de titularis van een zakelijk gebruiksrecht zijn recht overdraagt,
blijft hij tegenover de eigenaar hoofdelijk gehouden met de overnemer
voor de persoonlijke verbintenissen die de tegenprestatie voor de
vestiging van dit recht vormen en na de overdracht opeisbaar zijn. Voor
de verbintenissen die eerder opeisbaar worden, is de overdrager als
enige gehouden.

Sous-titre 2. — Dispositions générales relatives aux droits réels
Art. 3.3. Système fermé des droits réels
Seul le législateur peut créer des droits réels.
Les droits réels sont le droit de propriété, la copropriété, les droits
réels d’usage et les sûretés réelles.
Les droits réels d’usage sont les servitudes, le droit d’usufruit, le droit
d’emphytéose et le droit de superficie.
Les sûretés réelles, au sens du présent Livre, sont les privilèges
spéciaux, le gage, l’hypothèque et le droit de rétention.
Art. 3.4. Conflit entre droits réels
Sans préjudice des articles 3.28 et 3.30 du présent Livre et de
l’article 96 de la Loi hypothécaire, un droit réel antérieur prévaut sur un
droit réel postérieur.
Par conséquent, sous réserve des mêmes articles, le droit réel est
muni d’un droit de suite, en vertu duquel son titulaire peut l’opposer à
chaque acquéreur successif d’un droit sur le bien.
Art. 3.5. Protection contre l’insolvabilité
Sans préjudice des articles 3.28 et 3.30, la propriété, la copropriété et
les droits réels d’usage échappent au concours qui naît de l’insolvabilité
de tiers.
Les sûretés réelles donnent un droit de préférence sur le prix de
réalisation de leur assiette.
Art. 3.6. Pouvoir de disposition
Le titulaire d’un droit réel peut disposer de son droit. Si la nature du
droit l’impose, il ne peut en disposer qu’avec le bien principal auquel il
est attaché.
Lorsque le titulaire d’un droit réel d’usage cède son droit, il demeure
tenu, à l’égard du propriétaire, solidairement avec le cessionnaire, des
obligations personnelles dues en contrepartie de la constitution de ce
droit et qui deviennent exigibles après la cession. Seul le cédant est tenu
des obligations qui sont exigibles avant la cession.
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Art. 3.8. Spécialité et unité des droits réels
§ 1er. Nonobstant toute clause contraire et sauf si la loi en dispose
autrement, un droit réel a pour objet un bien déterminé ou un ensemble
déterminé de biens.
§ 2. Une composante inhérente d’un bien est un élément nécessaire
de ce bien qui ne peut en être séparé sans porter atteinte à la substance
physique ou fonctionnelle de ce bien.
Nonobstant toute clause contraire et sauf si la loi en dispose
autrement, un droit réel ne peut pas être établi isolément sur une
composante inhérente d’un bien, un droit réel sur un bien s’étend de
plein droit à ses composantes inhérentes et tout acte de disposition
relatif à un bien concerne de plein droit les composantes inhérentes de
celui-ci.
Art. 3.9. Accessoires
Dans la mesure où ils appartiennent à la même personne, un bien est
l’accessoire d’un autre bien, soit s’il lui est attaché ou placé à demeure,
soit s’il est mis au service de l’exploitation ou de la sauvegarde de ce
bien principal.
Un droit réel sur un bien vise aussi, de plein droit, les accessoires de
ce bien.
Sauf clause contraire, tout acte de disposition relatif à un bien
concerne de plein droit les accessoires de celui-ci.
Art. 3.10. Subrogation réelle
Un droit réel s’étend de plein droit à tous les biens qui viennent en
remplacement de l’objet initial du droit réel, parmi lesquels les créances
qui se substituent au bien, telle l’indemnité due par des tiers, à raison
de la perte, de la détérioration ou de la perte de valeur de l’objet, pour
autant que le droit réel puisse être exercé de manière utile sur le nouvel
objet et qu’il n’y ait aucun autre moyen de sauvegarder le droit.

Art. 3.11. Transformation
Si l’objet mobilier d’un droit réel est transformé de telle manière
qu’un nouveau bien naît, le droit réel grevant le bien initial s’éteint, sauf
si la valeur du bien initial dépasse manifestement le coût du travail et
des matériaux de transformation.
L’éventuel conflit de propriété qui découle de la transformation est
réglé à l’article 3.56.
Art. 3.12. Confusion
La confusion de choses de genre qui en tout ou en partie constituent
l’objet de différents droits réels préexistants n’affecte pas ces droits
réels. Les titulaires des droits réels concernés sur les choses confondues
peuvent faire valoir leur droit sur les biens confondus proportionnellement à leurs droits.
Sous-titre 4. — Dispositions générales
relatives à l’acquisition et l’extinction des droits réels
Art. 3.13. Titulaire des droits réels
Les droits réels peuvent avoir pour titulaire une ou plusieurs
personnes. Celles-ci doivent exister, ou, au moins, être conçues au
moment de la naissance du droit, à condition de naître vivante et viable.
Art. 3.14. Modes d’acquisition des droits réels
§ 1er. Les droits réels peuvent s’acquérir, de manière dérivée, par
transmission universelle, à titre universel ou à titre particulier, entre vifs
ou pour cause de mort, à titre gratuit ou à titre onéreux, ainsi que par
les modes originaires d’acquisition prévus dans le présent Livre.
Les transmissions universelles ou à titre universel peuvent se réaliser
notamment par succession légale ou testamentaire, et, en ce qui
concerne les personnes morales, par fusion, scission ou opération
assimilée.
Un droit réel peut être constitué sous condition suspensive ou terme
suspensif. Dans ce cas, la durée du droit réel ne commence à courir
qu’au moment de la réalisation de la condition ou de l’échéance du
terme.
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Ondertitel 4. — Algemene bepalingen
inzake het verkrijgen en tenietgaan van zakelijke rechten
Art. 3.13. Titularis van zakelijke rechten
Zakelijke rechten kunnen één of meer titularissen hebben. Deze
moeten bestaan of minstens verwekt zijn op het ogenblik van het
ontstaan van het recht, op voorwaarde dat ze levend en levensvatbaar
worden geboren.
Art. 3.14. Verkrijgingswijzen van zakelijke rechten
§ 1. Men kan zakelijke rechten op afgeleide wijze verkrijgen door
algemene rechtsovergang, rechtsovergang onder algemene titel of
rechtsovergang onder bijzondere titel, onder de levenden of in geval
van overlijden, om niet of onder bezwarende titel, evenals door de
oorspronkelijke wijzen van verkrijging bepaald in dit Boek.
De algemene rechtsopvolging of rechtsopvolging onder algemene
titel kan met name plaatsvinden door wettelijke of testamentaire
erfopvolging en, wat rechtspersonen betreft, door fusie, splitsing of
gelijkgestelde verrichting.
Een zakelijk recht kan onder opschortende voorwaarde of termijn
worden gevestigd. In dat geval begint de duurtijd van het zakelijk recht
pas te lopen op het ogenblik dat de voorwaarde gerealiseerd of de
termijn verstreken is.

Sous-titre 3. — Dispositions générales
relatives à l’objet des droits réels
Art. 3.7. Objet des droits réels
Les droits réels peuvent porter sur tous les biens visés à l’article 3.41,
sauf les restrictions qui découlent de la nature du droit concerné.
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Ondertitel 3. — Algemene bepalingen
inzake het voorwerp van zakelijke rechten
Art. 3.7. Voorwerp van zakelijke rechten
Zakelijke rechten kunnen betrekking hebben op alle goederen
bedoeld in artikel 3.41, behoudens de beperkingen die voortvloeien uit
de aard van het betrokken recht.
Art. 3.8. Specialiteit en eenheid van zakelijke rechten
§ 1. Niettegenstaande enig andersluidend beding en behoudens
indien de wet anders bepaalt, heeft een zakelijk recht een bepaald goed
dan wel een bepaald geheel van goederen tot voorwerp.
§ 2. Een inherent bestanddeel van een goed is een noodzakelijk
element van dit goed dat er niet kan worden van afgescheiden zonder
afbreuk te doen aan de fysieke of functionele substantie van dit goed.
Niettegenstaande enig andersluidend beding en behoudens indien
de wet anders bepaalt, kan een zakelijk recht niet afzonderlijk op een
inherent bestanddeel van een goed worden gevestigd, strekt een
zakelijk recht op een goed zich van rechtswege uit tot zijn inherente
bestanddelen en strekt elke daad van beschikking met betrekking tot
een goed zich van rechtswege uit tot zijn inherente bestanddelen.
Art. 3.9. Accessoria
In de mate dat zij aan dezelfde persoon toebehoren, is een goed een
accessorium van een ander goed, indien het hieraan duurzaam
verbonden of bevestigd is, of indien het ten dienste staat van de
uitbating of van de bewaring van het hoofdgoed.
Een zakelijk recht op een goed heeft van rechtswege ook betrekking
op de accessoria van dat goed.
Elke daad van beschikking met betrekking tot dat goed strekt zich
van rechtswege uit tot de accessoria, behoudens andersluidend beding.
Art. 3.10. Zakelijke subrogatie
Een zakelijk recht strekt zich van rechtswege uit tot alle goederen die
in de plaats komen van het oorspronkelijke voorwerp van het zakelijk
recht, waaronder de schuldvorderingen die in de plaats van het goed
zijn gekomen, zoals de vergoeding die door derden verschuldigd is
wegens het tenietgaan, de beschadiging of het waardeverlies van het
goed, voor zover het zakelijk recht nuttig op het nieuwe voorwerp kan
worden uitgeoefend en er geen andere manier is om het recht te
vrijwaren.
Art. 3.11. Verwerking
Indien het roerende voorwerp van een zakelijk recht zodanig wordt
bewerkt dat hierdoor een nieuw goed ontstaat, gaat het op het goed
rustende zakelijk recht teniet, behalve indien de waarde van het
oorspronkelijke goed aanzienlijk de kost van de arbeid en materialen
voor de bewerking overtreft.
Het eventuele eigendomsconflict dat uit de verwerking voortvloeit,
wordt geregeld in artikel 3.56.
Art. 3.12. Vermenging
De vermenging van soortgoederen die volledig of gedeeltelijk het
voorwerp uitmaken van verschillende voorafbestaande zakelijke rechten, laat die zakelijke rechten onverlet. De titularissen van de betrokken
zakelijke rechten op de vermengde goederen kunnen hun recht op de
vermengde goederen uitoefenen in verhouding tot hun rechten.

eke.cauwenberghs@kluwer.be

M&D Seminars

15754

127
BELGISCH STAATSBLAD — 17.03.2020 — MONITEUR BELGE

§ 2. Le transfert ou la constitution d’un droit réel se réalise par un
acte juridique translatif ou constitutif émanant d’une personne disposant du pouvoir de disposition, en exécution d’un titre valable emportant obligation de donner.
L’acte juridique translatif ou constitutif se réalise par le seul échange
des consentements des parties et l’obligation de donner s’exécute au
même moment. Les parties sont présumées consentir dès qu’elles ont
convenu de l’obligation de donner.

2° la disparition de l’objet du droit réel, sauf subrogation réelle telle
que prévue à l’article 3.10;
3° l’anéantissement du titre d’acquisition du droit réel, à la suite
notamment de la nullité, la réalisation de la condition résolutoire, la
résolution pour inexécution, la déchéance, la révocation ou la résiliation
de commun accord;
4° l’expropriation judiciaire du bien sous réserve des règles relatives
aux servitudes;
5° la renonciation au droit réel par son titulaire.
Art. 3.16. Modes spécifiques d’extinction des droits réels d’usage
Sous réserve d’autres dispositions du présent Livre, les droits réels
d’usage s’éteignent également par:
1° l’expiration de la durée légale ou contractuelle pour laquelle le
droit réel est établi;
2° le non-usage du droit réel durant trente ans; si le droit réel est en
indivision, l’exercice par l’un des indivisaires empêche la prescription
extinctive;
3° la confusion, le temps de celle-ci, des qualités de titulaire du droit
réel et de constituant du droit réel;
4° la déchéance, prononcée par le juge, si le titulaire abuse de manière
manifeste de l’usage et de la jouissance du bien, soit parce qu’il cause
des dommages au bien, soit parce qu’il en diminue manifestement la
valeur par un défaut d’entretien, sans préjudice du pouvoir pour le juge
d’imposer, en lieu et place de la déchéance, d’autres conditions pour
l’exercice de son droit. Le constituant d’un droit réel d’usage peut aussi
agir immédiatement en cessation ou en réparation en nature contre le
titulaire de ce droit si ce dernier réalise des ouvrages ou plantations
excédant les limites de son droit.

Art. 3.17. Effets de l’extinction des droits réels
La renonciation, la révocation, la résolution pour inexécution, la
résiliation de commun accord, la confusion et la déchéance ne portent
pas atteinte aux droits des tiers qui sont acquis, de bonne foi, sur le
droit réel anéanti.
La renonciation à un droit réel vaut seulement pour l’avenir. Si le
droit réel est né par un acte juridique à titre onéreux, la renonciation ne
porte pas atteinte aux obligations personnelles, présentes et futures,
dues en contrepartie de la constitution de ce droit.

Ondertitel 5. — Publiciteit van zakelijke rechten

Sous-titre 5. — Publicité des droits réels

HOOFDSTUK 1. — Feitelijke macht over de goederen

CHAPITRE 1er. — Pouvoir de fait sur les biens

Afdeling 1. — Algemene bepalingen
Art. 3.18. Bezit en detentie: definitie
Bezit is de feitelijke uitoefening van een recht als ware men de
titularis van dit recht, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van een
derde.
Degene die het recht feitelijk uitoefent, wordt vermoed de bezitter
ervan te zijn, behoudens tegenbewijs. Een restitutieverplichting van het
recht dat hij bezit, sluit de bedoeling om er titularis van te zijn uit.
Ontbreekt deze bedoeling wegens een rechtshandeling of een
wettelijke of rechterlijke titel, dan is er detentie van dit recht.

Section 1re. — Dispositions générales
Art. 3.18. Possession et détention: définition
La possession est l’exercice de fait d’un droit, comme si l’on en était
titulaire, soit par soi-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers.
Celui qui a l’exercice de fait du droit est présumé être possesseur,
sauf preuve contraire. Une obligation de restitution du droit possédé
exclut l’intention d’en être titulaire.
Si cette intention fait défaut en vertu d’un acte juridique ou d’un titre
légal ou judiciaire, il y a détention dudit droit.
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Pour les choses de genre, le transfert ou la constitution a lieu
lorsqu’elles sont spécifiées.
Pour une chose future, le transfert ou la constitution a lieu lorsque la
chose existe.
Art. 3.15. Modes généraux d’extinction des droits réels
Sous réserve d’autres dispositions du présent Livre, les droits réels
s’éteignent par:
1° l’extinction du droit d’un des auteurs du titulaire du droit réel;
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§ 2. De overdracht of vestiging van een zakelijke recht vindt plaats
door een rechtshandeling tot overdracht of vestiging door een beschikkingsbevoegde persoon in uitvoering van een geldige titel bestaande
uit een verbintenis tot geven.
De rechtshandeling tot overdracht of vestiging vindt plaats door de
loutere wilsovereenstemming tussen de partijen en de verbintenis tot
geven wordt uitgevoerd op dat ogenblik. De partijen worden vermoed
daarmee in te stemmen zodra zij de verbintenis tot geven zijn
aangegaan.
Bij soortgoederen heeft de overdracht of vestiging pas plaats
wanneer zij gespecificeerd worden.
Bij een toekomstig goed vindt de overdracht of vestiging pas plaats
wanneer het goed ontstaat.
Art. 3.15. Algemene wijzen van tenietgaan van zakelijke rechten
Onder voorbehoud van andere bepalingen in dit Boek, gaan de
zakelijke rechten teniet door:
1° het tenietgaan van het recht van een rechtsvoorganger van de
titularis van het zakelijk recht;
2° het tenietgaan van het voorwerp van het zakelijk recht, behoudens
toepassing van zakelijke subrogatie zoals voorzien in artikel 3.10;
3° het tenietgaan van de titel waardoor het zakelijk recht is
verkregen, ten gevolge van met name de vernietiging, de realisatie van
de ontbindende voorwaarde, de ontbinding wegens niet-nakoming, de
vervallenverklaring, de herroeping of de opzegging in minnelijke
overeenstemming;
4° de gerechtelijke onteigening van het goed, onder voorbehoud van
de regels inzake erfdienstbaarheden;
5° de afstand van het zakelijk recht door de titularis.
Art. 3.16. Bijzondere wijzen van tenietgaan van zakelijke gebruiksrechten
Onder voorbehoud van andere bepalingen in dit Boek, gaan de
zakelijke gebruiksrechten ook teniet door:
1° het verstrijken van de wettelijke of contractuele tijdsduur waarvoor het zakelijk recht is ontstaan;
2° de niet-uitoefening van het zakelijk recht gedurende dertig jaar.
Indien het zakelijk recht in onverdeeldheid is, sluit de uitoefening
ervan door één van de deelgenoten de bevrijdende verjaring uit;
3° de vermenging van de hoedanigheid van zakelijk gerechtigde met
de hoedanigheid van degene die het zakelijk recht heeft toegestaan,
voor de duur ervan;
4° de vervallenverklaring uitgesproken door de rechter, indien de
titularis op manifeste wijze misbruik maakt van zijn gebruik en genot,
hetzij door het goed te beschadigen, hetzij door bij gebrek aan
onderhoud de waarde ervan kennelijk te doen verminderen, zonder
afbreuk te doen aan de macht van de rechter om in plaats van de
vervallenverklaring andere voorwaarden voor de uitoefening van zijn
recht op te leggen. De vestiger van een zakelijk gebruiksrecht kan ook
onmiddellijk vorderen dat de titularis van dat recht een einde maakt
aan de bouwwerken of beplantingen dan wel herstel in natura wordt
bevolen, indien deze bouwwerken of beplantdatingen buiten de
grenzen van zijn recht worden aangebracht.
Art. 3.17. Gevolgen van het tenietgaan van zakelijke rechten
De afstand, herroeping, ontbinding wegens niet-nakoming, opzegging in minnelijke overeenstemming, vermenging en vervallenverklaring doen geen afbreuk aan de rechten van derden die te goeder trouw
op het tenietgegane zakelijk recht zijn verkregen.
De afstand van een zakelijk recht werkt slechts voor de toekomst.
Indien het zakelijk recht is ontstaan door een rechtshandeling onder
bezwarende titel, brengt de afstand geen nadeel toe aan de huidige en
toekomstige persoonlijke verbintenissen die de tegenprestatie vormen
voor de vestiging van dit recht.
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Les actes de simple tolérance ne fondent ni possession, ni détention.
Art. 3.19. Acquisition, transmission ou extinction de la possession
§ 1er. La possession s’acquiert unilatéralement ou par transmission.
§ 2. La possession se transmet aux ayants cause universels ou à titre
universel, avec, sauf preuve contraire, ses vices tels qu’ils existaient
dans le chef de leur auteur ou la mauvaise foi de ce dernier.

§ 3. La possession ne cesse pas, même si l’exercice de fait du droit est
empêché ou interrompu temporairement, sauf en cas de:
1° destruction volontaire ou accidentelle de la chose qui fait l’objet du
droit possédé;
2° délaissement volontaire de cette chose;
3° privation de fait, telle que, en matière mobilière, la perte ou le vol;
4° privation, en matière immobilière, durant plus d’un an de
l’exercice de fait du droit.
La force majeure empêchant temporairement l’exercice de fait du
droit n’entraîne pas, par elle-même, la perte de la possession.
Art. 3.20. Transmission et interversion de la détention
La détention se transmet aux ayants cause universels et à titre
universel.
La détention est transformée en possession par la contradiction non
équivoque, au moyen d’un acte ou d’un fait juridique, opposée aux
droits du titulaire.
Art. 3.21. Possession utile
Sous réserve des articles 3.25 et 3.28, la possession ne produit ses
effets que si elle est continue, paisible, publique et non équivoque. Ces
qualités sont présumées, sauf preuve contraire.
Une possession viciée ne commence à produire ses effets que lorsque
le vice a cessé.
Art. 3.22. Possession de bonne foi
Le possesseur est de bonne foi s’il peut légitimement se croire
titulaire du droit qu’il possède. La bonne foi est présumée, sauf preuve
contraire.

Afdeling 2. — Bewijsfunctie van bezit
Art. 3.23. Bewijsfunctie van bezit
De bezitter wordt vermoed de titularis te zijn van het zakelijk recht
dat hij feitelijk uitoefent, behoudens tegenbewijs.
Art. 3.24. Versterkte bewijsfunctie bij roerende goederen
De bezitter te goeder trouw van een zakelijk recht op roerende
goederen wordt vermoed over een titel te beschikken, behoudens
tegenbewijs.

Section 2. — Rôle probatoire de la possession
Art. 3.23. Rôle probatoire de la possession
Le possesseur est présumé être titulaire du droit réel dont il a
l’exercice de fait, sauf preuve contraire.
Art. 3.24. Rôle probatoire renforcé en matière mobilière
En fait de meubles, le possesseur de bonne foi d’un droit réel est
présumé disposer d’un titre, sauf preuve contraire.

Afdeling 3. — Beschermende functie van bezit
Art. 3.25. Beschermende functie van bezit van een onroerend zakelijk
recht in geval van geweld of feitelijkheden
De bezitter van een onroerend zakelijk recht waarvan het bezit
ongestoord en openbaar is, kan in zijn bezit hersteld worden, zonder
afbreuk te doen aan de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid, door een bezitsvordering in te stellen binnen het jaar na de
stoornis of de ontzetting van bezit gepleegd met feitelijkheid of geweld.
De bezitsvordering en de eigendomsvordering kunnen niet worden
gecumuleerd.

Section 3. — Rôle de protection de la possession
Art. 3.25. Rôle de protection de la possession d’un droit réel
immobilier en cas de violences ou voies de fait
Le possesseur d’un droit réel immobilier, dont la possession est
paisible et publique, peut se faire réintégrer dans sa possession, sans
préjudice des règles de la responsabilité extracontractuelle, en intentant
une action possessoire, dans l’année du trouble ou de la dépossession
commis avec voie de fait ou violence.
Le possessoire et le pétitoire ne peuvent être cumulés.

Afdeling 4. — Verkrijgende functie van bezit
Art. 3.26. Verkrijgende verjaring van zakelijke rechten in het algemeen
Onverminderd artikel 3.118 is de verkrijgende verjaring een wijze
waarop de eigendom van een goed of zakelijk gebruiksrecht wordt
verkregen door bezit, met de hoedanigheden vereist in artikel 3.21, dat
gedurende een bepaalde tijd heeft voortgeduurd.
De verkrijgende verjaring wordt vastgesteld door rechterlijke uitspraak, met de bezitter als eiser of verweerder, door akkoord tussen de
titularis die het bezit verloren heeft en de bezitter of door eenzijdige
verklaring van de titularis die het bezit verloren heeft. Indien ze

Section 4. — Rôle acquisitif de la possession
Art. 3.26. Prescription acquisitive des droits réels en général
Sans préjudice de l’article 3.118, la prescription acquisitive est un
mode d’acquisition de la propriété d’un bien ou d’un droit réel d’usage
par une possession, avec les qualités requises à l’article 3.21, prolongée
pendant un certain temps.
La prescription acquisitive est constatée par décision de justice, le
possesseur étant demandeur ou défendeur, par un accord entre le
titulaire dépossédé et le possesseur ou par une déclaration unilatérale
du titulaire dépossédé. S’ils ont trait à des immeubles, la décision de
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La possession est transmise à un ayant cause à titre particulier si le
possesseur accomplit un acte juridique visant la transmission du droit
possédé, avec remise de la chose qui fait l’objet du droit possédé. Cette
remise peut être matérielle, symbolique ou intellectuelle. Pour invoquer
les effets de la possession, les ayants cause à titre particulier peuvent
joindre leur possession à celles de leurs auteurs, chacune avec ses
qualités ou vices et sa bonne ou mauvaise foi.
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Daden van eenvoudig gedogen brengen bezit noch detentie teweeg.
Art. 3.19. Verkrijging, overdracht of tenietgaan van bezit
§ 1. Bezit wordt eenzijdig of door overdracht verkregen.
§ 2. Bezit gaat over op de algemene rechtverkrijgenden of rechtverkrijgenden onder algemene titel, met de gebreken zoals die reeds
bestonden in hoofde van hun rechtsvoorganger of diens kwade trouw,
behoudens tegenbewijs.
Bezit gaat over op een rechtverkrijgende onder bijzondere titel indien
de bezitter een rechtshandeling stelt strekkende tot de overdracht van
het recht dat hij bezit die gepaard gaat met een overhandiging van de
zaak die het voorwerp is van het recht in bezit. Deze overhandiging kan
materieel, symbolisch of intellectueel zijn. Om de gevolgen van het
bezit in te roepen, kunnen de rechtverkrijgenden onder bijzondere titel
hun periodes van bezit samenvoegen met die van hun voorgangers, elk
met hun hoedanigheden of gebreken en hun goede of kwade trouw.
§ 3. Het bezit gaat niet teloor indien de feitelijke uitoefening van het
recht tijdelijk wordt verhinderd of onderbroken, behalve in geval van:
1° het vrijwillige of toevallige tenietgaan van het goed waarop het
recht in bezit betrekking heeft;
2° vrijwillige afstand van het goed;
3° feitelijke bezitsberoving, in geval van roerende goederen, zoals
door verlies of diefstal;
4° inzake onroerende goederen, de beroving van de feitelijke
uitoefening van dit recht gedurende meer dan één jaar.
De overmacht die de feitelijke uitoefening van het recht tijdelijk
verhindert, veroorzaakt op zichzelf niet het verlies van bezit.
Art. 3.20. Overdracht van detentie en titelomzetting
Detentie wordt overgedragen op de algemene rechtverkrijgenden en
rechtverkrijgenden onder algemene titel.
Detentie wordt omgezet in bezit door de ondubbelzinnige tegenspraak, door middel van een rechtshandeling of rechtsfeit, tegen de
rechten van de titularis.
Art. 3.21. Deugdelijk bezit
Onder voorbehoud van de artikelen 3.25 en 3.28, heeft het bezit
slechts gevolgen indien het voortdurend, ongestoord, openbaar en
ondubbelzinnig is. Die hoedanigheden worden vermoed aanwezig te
zijn, behoudens tegenbewijs.
Een gebrekkig bezit heeft pas gevolgen nadat het gebrek opgehouden
heeft te bestaan.
Art. 3.22. Bezit te goeder trouw
De bezitter is te goeder trouw als hij er rechtmatig mag op
vertrouwen dat hij titularis is van het recht dat hij bezit. De goede
trouw wordt vermoed, behoudens tegenbewijs.
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HOOFDSTUK 2. — Regime van de onroerende publiciteit
Art. 3.30. Rechtshandelingen onderworpen aan de overschrijving
§ 1. Worden op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in hun geheel overgeschreven in
een daartoe bestemd register:
1° de akten onder de levenden, om niet of onder bezwarende titel, tot
vestiging, overdracht of vaststelling van onroerende zakelijke rechten,
andere dan voorrechten en hypotheken, met inbegrip van de authentieke akten bedoeld in de artikelen 3.85, § 1, en 3.98, § 4, alsmede van
de daarin aangebrachte wijzigingen;
2° de akten van afstand van dergelijke rechten;
3° de akten waarin een wettelijke verkrijging van een onroerend
zakelijk recht wordt vastgesteld, waaronder deze vermeld in artikel 3.26 en vonnissen die het bestaan van een wettelijke erfdienstbaarheid bedoeld in artikel 3.136 vaststellen;
4° de contracten bedoeld in artikel 3.75, tweede lid;
5° de akten die een voorkeur-, voorkoop- of optierecht verlenen op
een onroerend zakelijk recht;
6° de akten die een huurrecht voor langer dan negen jaren of
levenslang verlenen of kwijting inhouden van meer dan drie jaren
huur;
7° de akten van erfopvolging waarbij wordt vastgesteld dat een
persoon een onroerend zakelijk recht heeft verkregen ter zake des
doods;
8° de in kracht van gewijsde gegane vonnissen of arresten die gelden
als titel voor één van de in de bepalingen onder 1° tot 7°, genoemde
akten.

CHAPITRE 2. — Régime de la publicité foncière
Art. 3.30. Actes juridiques soumis à transcription
§ 1er. Sont transcrits en entier dans un registre à ce destiné au bureau
compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale:
1° les actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, constitutifs, translatifs
ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et
hypothèques, y compris les actes authentiques visés aux articles 3.85,
§ 1er, et 3.98, § 4, ainsi que les modifications y apportées;

§ 2. Bij gebreke van overschrijving kan men zich op de akten,
bedoeld in paragraaf 1, 1° tot 5° of 8°, niet beroepen ten aanzien van
derden te goeder trouw die een concurrent recht op het onroerend goed

§ 2. À défaut de transcription, les actes visés au paragraphe 1er, 1° à
5° ou 8°, ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi qui disposent
d’un droit concurrent sur le bien immobilier. À défaut de transcription

Sans préjudice du même article, la prescription acquisitive produit
ses effets à compter du jour où la possession utile a commencé.
Art. 3.27. Délais de la prescription acquisitive
Le délai de prescription acquisitive est de dix ans. Toutefois, si le
possesseur est de mauvaise foi lors de son entrée en possession, le délai
de prescription acquisitive est de trente ans.
Le délai de prescription est suspendu par la privation de la
possession visée à l’article 3.19, § 3, 4°, et pour la durée totale de
celle-ci, si cette privation dure plus d’un an. Il est aussi interrompu ou
suspendu conformément aux dispositions du Code civil.
Art. 3.28. Acquisition immédiate de bonne foi en matière mobilière
§ 1er. Celui qui acquiert, à titre onéreux, de bonne foi, d’une personne
qui ne pouvait en disposer un droit réel sur un meuble devient titulaire
de ce droit, dès son entrée en possession paisible et non-équivoque.
Néanmoins, le titulaire d’un droit réel qui a perdu ou auquel a été
volé un meuble peut le revendiquer contre le possesseur visé à
l’alinéa 1er pendant un délai préfix de trois ans à compter du jour de la
perte ou du vol; ce droit de revendication n’existe pas pour les
instruments légaux de paiement.
§ 2. Celui qui acquiert, à titre onéreux, de bonne foi, d’une personne
qui ne pouvait en disposer un droit réel sur une créance devient
titulaire de ce droit dès la notification au débiteur cédé.
Art. 3.29. Fruits et produits
Le possesseur tenu de restituer la chose peut conserver les fruits et
produits que le droit possédé lui permettait, légalement ou contractuellement, d’acquérir, s’ils ont été perçus de bonne foi. Il les conserve sans
aucune indemnisation pour les frais engagés.
Le possesseur qui est devenu titulaire du droit possédé par un mode
originaire d’acquisition ne doit pas restituer les fruits perçus de
mauvaise foi. En revanche, il doit restituer les produits, ou leur
équivalent, perçus de mauvaise foi.

2° les actes de renonciation à de tels droits;
3° les actes constatant l’acquisition légale d’un droit réel immobilier,
notamment ceux énoncés à l’article 3.26 et les jugements établissant
l’existence d’une servitude légale visé à l’article 3.136;
4° les contrats visés à l’article 3.75, alinéa 2;
5° les actes qui accordent un droit de préférence, un droit de
préemption ou un droit d’option sur un droit réel immobilier;
6° les baux excédant neuf années ou à vie ou contenant quittance d’au
moins trois années de loyer;
7° les actes d’hérédité constatant qu’une personne a acquis un droit
réel immobilier pour cause de mort;
8° les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée, tenant lieu
de titre pour un des actes énumérés aux 1° à 7°.
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justice ou, s’ils sont actés authentiquement, l’accord ou la déclaration
sont transcrits dans les registres du bureau compétent de l’administration générale de la documentation patrimoniale, conformément à
l’article 3.30.
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betrekking hebben op onroerende goederen, worden de rechterlijke
uitspraak of, als op authentieke wijze akte ervan is genomen, het
akkoord of de verklaring, overgeschreven in de registers van het
bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, overeenkomstig artikel 3.30.
Zonder afbreuk te doen aan datzelfde artikel, heeft de verkrijgende
verjaring gevolgen vanaf de dag waarop het deugdelijk bezit een
aanvang heeft genomen.
Art. 3.27. Duurtijd voor de verkrijgende verjaring
De termijn voor verkrijgende verjaring bedraagt tien jaar. Indien de
bezitter echter te kwader trouw is bij de aanvang van zijn bezit,
bedraagt de termijn voor verkrijgende verjaring dertig jaar.
De verjaringstermijn wordt geschorst door de totale duur van de
bezitsberoving bedoeld in artikel 3.19, § 3, 4°, indien zij langer duurt
dan één jaar. De verjaringstermijn wordt ook gestuit of geschorst
overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
Art. 3.28. Onmiddellijke verkrijging te goeder trouw van roerende
goederen
§ 1. Hij die onder bezwarende titel, te goeder trouw, een zakelijk
recht verkrijgt op een roerend goed van een persoon die er niet over
kon beschikken, wordt titularis van dat recht, van zodra hij het
ongestoord en ondubbelzinnig bezit verkrijgt.
De titularis van een zakelijk recht die een roerend goed heeft verloren
of van wie een roerend goed werd gestolen, kan dat goed evenwel
terugvorderen tegen de in het eerste lid bedoelde bezitter gedurende
een vervaltermijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van het verlies
of de diefstal; dat recht op terugvordering bestaat niet voor de
wettelijke betaalinstrumenten.
§ 2. Hij die onder bezwarende titel, te goeder trouw, een zakelijk
recht verkrijgt op een schuldvordering van een persoon die er niet over
kon beschikken, wordt titularis van dat recht, van zodra er kennis van
is gegeven aan de gecedeerde schuldenaar.
Art. 3.29. Vruchten en opbrengsten
De tot teruggave gehouden bezitter van een zaak mag de vruchten en
opbrengsten behouden die het recht dat hij bezat hem wettelijk of bij
contract verleent, indien zij te goeder trouw werden verkregen. Hij
behoudt ze zonder enige vergoeding voor de gemaakte kosten.
De bezitter die titularis is geworden van het recht dat hij door een
oorspronkelijke wijze van verkrijging bezit, moet de te kwader trouw
verkregen vruchten niet afdragen. Hij moet echter wel de te kwader
trouw in ontvangst genomen opbrengsten, of de tegenwaarde ervan,
afdragen.
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Quant au paragraphe 1er, 7°, un acte constitutif, translatif ou
déclaratif de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et
hypothèques, émanant d’une personne qui n’est pas désignée dans
l’acte d’hérédité transcrit, n’est opposable ni à ceux qui sont désignés
dans ledit acte, ni à leurs ayants cause. En outre, un acte ou une
décision judiciaire constitutif, translatif ou déclaratif d’un droit réel
immobilier peut uniquement être transcrit dans les registres du bureau
compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale si un acte d’hérédité désignant le disposant ou un acte de partage
a été transcrit.
§ 3. Les plans qui, par annexion ou dépôt, font partie des actes visés
au paragraphe 1er, sont, sans présentation, réputés être transcrits en
même temps que ces actes à condition que, dans une déclaration dans
le corps ou signée au pied de l’acte, les parties ou en leur nom le
fonctionnaire instrumentant:
1° en demandent la transcription par application de la présente
disposition;
2° certifient qu’ils sont repris dans la base de données des plans de
délimitation de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale, sans avoir été modifiés depuis lors;
3° en mentionnent la référence dans cette base de données.
Art. 3.31. Exigences de forme
§ 1er. Les jugements, les actes authentiques et les actes sous signature
privée, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la
transcription. Les procurations relatives à ces actes devront être
données dans la même forme.
§ 2. Les notaires et tous ceux, officiers publics ou autres, qui sont
chargés de donner l’authenticité aux actes sujets à transcription, seront
tenus de requérir la formalité dans les quinze jours de leur date, sauf
pour les actes relatifs aux ventes publiques, pour lesquels le délai est
porté à deux mois.
Le délai fixé par l’alinéa 1er est prolongé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant lorsque le dernier jour dudit délai est un jour de
fermeture des bureaux.
Art. 3.32. Mention marginale
La mention marginale est la mention en marge de l’acte transcrit.
Dans le cas d’un acte authentique n’ayant pas été transcrit, la
mention marginale est réalisée par la transcription intégrale de l’acte
devant faire l’objet de la mention marginale.
Art. 3.33. Mention marginale en cas d’anéantissement d’un droit réel
immobilier
Aucune demande tendant à faire prononcer l’anéantissement de
droits résultant d’actes soumis à la transcription ne sera reçue devant
les cours et tribunaux qu’après avoir été inscrite en marge de la
transcription du titre dont l’anéantissement est demandé et, le cas
échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit. Toute
décision rendue sur une semblable demande sera également inscrite à
la suite de la mention marginale ordonnée par la phrase précédente.
Dans les cas prévus à l’article 3.97, alinéas 3 et 4, la décision est
inscrite en marge de la transcription de l’acte authentique visé à
l’article 3.85, § 1er. Il en va de même pour l’acte introductif d’instance
dans le cas prévu à l’article 3.97, alinéa 4.
Les greffiers ne pourront, sous peine de tous dommages et intérêts,
délivrer aucune expédition de jugements ou arrêts de cette espèce,
avant qu’il leur ait été dûment justifié, dans la forme prescrite, que la
mention marginale du jugement ou arrêt a été faite.
Art. 3.34. Effets de la mention marginale pour les tiers
L’anéantissement d’un droit réel pour l’avenir ne peut produire
d’effets qu’à dater de la mention marginale de la demande d’anéantissement. Restent valables tous actes de disposition portant sur ce droit
réel en faveur de tiers de bonne foi, consentis après l’introduction de
l’action, mais avant la mention marginale de la demande, ou à défaut,
celle du jugement.
L’anéantissement rétroactif d’un droit réel ne produit pas d’effet à
l’égard des aliénations et actes de disposition portant sur ce droit réel
consentis en faveur de tiers de bonne foi, après l’introduction de
l’action, mais avant la mention marginale de la demande, ou à défaut,
celle du jugement.
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§ 2. De notarissen en al degenen, openbare ambtenaren of anderen,
die belast zijn met het verlenen van authenticiteit aan de akten die aan
overschrijving zijn onderworpen, zijn gehouden de vervulling van de
formaliteit te vorderen binnen de vijftien dagen na de dagtekening van
die akten, behalve voor de akten houdende openbare verkoop,
waarvoor de termijn op twee maanden wordt gebracht.
De in het eerste lid bepaalde termijn wordt verlengd tot de
eerstvolgende openingsdag wanneer de laatste dag van de bovenvermelde termijn een sluitingsdag van de kantoren is.
Art. 3.32. Kantmelding
De kantmelding is de vermelding op de kant van de overgeschreven
akte.
Indien er weliswaar een authentieke akte is maar geen overschrijving
heeft plaatsgevonden, geschiedt de kantmelding door de integrale
overschrijving van de akte waarvan de kantmelding gevraagd wordt.
Art. 3.33. Kantmelding in geval van tenietgaan van een onroerend
zakelijk recht
Geen eis strekkende tot tenietgaan van rechten voortvloeiende uit
akten, aan overschrijving onderworpen, wordt door de rechter ontvangen, dan na te zijn ingeschreven op de kant der overschrijving van de
titel waarvan het tenietgaan gevorderd wordt, en, in voorkomend
geval, op de kant der overschrijving van de laatste overgeschreven titel.
Iedere uitspraak op zodanige eis wordt eveneens ingeschreven achter
de kantmelding die bij de vorige zin is voorgeschreven.
In de gevallen bedoeld in artikel 3.97, derde en vierde lid, wordt de
beslissing ingeschreven op de kant van de overschrijving van de
authentieke akte vermeld in artikel 3.85, § 1. Hetzelfde geldt voor de
inleidende akte in het geval bedoeld in artikel 3.97, vierde lid.
De griffiers mogen, op straffe van vergoeding van alle schade, geen
uitgifte van zodanige vonnissen of arresten afgeven, voor hun behoorlijk bewezen is in de voorgeschreven vorm dat de kantmelding van het
vonnis of arrest gedaan is.
Art. 3.34. Gevolgen van kantmelding voor derden
Het tenietgaan van een zakelijk recht voor de toekomst kan ten
vroegste uitwerking hebben vanaf de kantmelding van de vordering tot
tenietgaan. Beschikkingen over dat zakelijk recht ten gunste van derden
te goeder trouw, gedaan na het instellen van de vordering, maar vóór
de kantmelding van de eis of, bij gebreke hiervan van het vonnis,
blijven geldig.
Het retroactieve tenietgaan van een zakelijk recht heeft geen
uitwerking ten aanzien van vervreemdingen en beschikkingen over dat
zakelijk recht, gedaan ten gunste van derden te goeder trouw, na het
instellen van de vordering, maar vóór de kantmelding van de eis of, bij
gebreke hiervan, van het vonnis.

des actes visés au paragraphe 1er, 6° ou 8°, la durée du bail sera réduite
à la période de neuf ans en cours et la quittance sera limitée à la période
de trois ans en cours.
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hebben. Bij gebreke van overschrijving van de akten vermeld in
paragraaf 1, 6° of 8°, wordt de huurtijd verminderd tot de lopende
negenjarige termijn en wordt de kwijting beperkt tot de lopende
driejarige termijn.
Onder paragraaf 1, 7°, geldt dat een akte tot vestiging, overdracht of
vaststelling van onroerende zakelijke rechten, andere dan voorrechten
en hypotheken, uitgaande van iemand die niet aangewezen wordt in
een overgeschreven akte van erfopvolging, aan degenen die in deze
akte worden aangewezen of de rechtsverkrijgenden van deze laatsten,
niet tegenwerpelijk is. Bovendien kan een akte of een rechterlijke
beslissing tot vestiging, overdracht of vaststelling van een onroerend
zakelijk recht enkel worden overgeschreven in de registers van het
bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie indien een akte van erfopvolging die de beschikker
aanwijst of een akte van verdeling is overgeschreven.
§ 3. De plannen die ingevolge aanhechting of neerlegging deel
uitmaken van de in de paragraaf 1 vermelde akten, worden zonder
aanbieding ervan geacht tegelijk met die akten te zijn overgeschreven,
op voorwaarde dat in een verklaring in de akte of in een ondertekende
verklaring onderaan de akte, de partijen of de instrumenterende
ambtenaar in hun naam:
1° er de overschrijving van vragen met toepassing van de onderhavige bepaling;
2° bevestigen dat ze opgenomen zijn in de databank van plannen van
afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, zonder nadien te zijn gewijzigd;
3° de referte ervan in deze databank vermelden.
Art. 3.31. Vormvereisten
§ 1. Alleen vonnissen, authentieke akten en in rechte of voor notaris
erkende onderhandse akten worden ter overschrijving aangenomen. De
volmachten tot die akten moeten in dezelfde vorm gegeven worden.
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Ondertitel 6. — Vermogen

Sous-titre 6. — Patrimoine

HOOFDSTUK 1. — Algemeen

CHAPITRE 1er. — Généralités
Art. 3.35. Définition
Le patrimoine d’une personne est l’universalité de droit comprenant
l’ensemble de ses biens et obligations, présents et à venir.

Art. 3.35. Definitie
Het vermogen van een persoon is de juridische algemeenheid die het
geheel van de bestaande en toekomstige goederen en verbintenissen
omvat.
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft een vermogen en,
behoudens indien de wet anders bepaalt, slechts één enkel vermogen.
Art. 3.36. Algemeen verhaalsonderpand
Tenzij de wet of het contract anders bepaalt, kan een schuldeiser zijn
vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen.
In geval van samenloop tussen de schuldeisers, wordt de opbrengst
ervan onder hen naar evenredigheid van hun vordering verdeeld, tenzij
er tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan. Een
schuldeiser kan met zijn schuldenaar overeenkomen dat hij tegenover
bepaalde of alle schuldeisers een lagere rang neemt dan de wet hem
toekent.
HOOFDSTUK 2. — Kwaliteitsrekeningen
Art. 3.37. Kwaliteitsrekeningen
De schuldvorderingen op gelden, effecten en geldswaardige papieren
aan toonder die ten behoeve van een derde zijn geplaatst op de
rekeningen bedoeld in de artikelen 446quater, 446quinquies, 522/1 en
522/2 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 21/2 van de wet van
11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar en de artikelen 34 en 34bis van de wet van 25 ventôse jaar XI
op het notarisambt zijn afgescheiden van het vermogen van de
rekeninghouder.
Deze schuldvorderingen vallen buiten de samenloop tussen de
schuldeisers van de rekeninghouder en alle verrichtingen met betrekking tot deze schuldvorderingen kunnen aan de boedel worden
tegengeworpen, voor zover ze verband houden met de bestemming
van deze gelden, effecten en geldswaardige papieren aan toonder. Deze
gelden, effecten en geldswaardige papieren aan toonder vallen eveneens buiten de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel en de
nalatenschap van de rekeninghouder.
Indien het tegoed van de rekening ontoereikend is voor de betaling
van de in het eerste lid bedoelde derden, wordt het tussen hen verdeeld
in verhouding tot hun aanspraken. Indien de rekeninghouder zelf
rechten heeft op het tegoed van de rekening, wordt hem slechts het
saldo toegekend dat overblijft nadat alle rechten van de derden zijn
voldaan.

Toute personne physique ou morale a un et, sauf si la loi en dispose
autrement, un seul patrimoine.
Art. 3.36. Droit de gage général
À moins que la loi ou le contrat n’en dispose autrement, le créancier
peut exercer son droit de recours sur tous les biens de son débiteur.
En cas de concours entre les créanciers, le produit de réalisation sera
distribué entre ceux-ci en proportion de leurs créances, à moins qu’il
n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Un
créancier peut conclure un contrat avec son débiteur par lequel il
renonce, au profit de certains ou de tous les créanciers, au rang que la
loi lui attribue.
CHAPITRE 2. — Comptes tiers
Art. 3.37. Comptes tiers
Les créances sur les sommes, titres et valeurs au porteur placés au
profit d’un tiers sur les comptes visés aux articles 446quater, 446quinquies, 522/1 et 522/2 du Code Judiciaire, à l’article 21/2 de la loi du
11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier et aux
articles 34 et 34bis de la loi de du 25 ventôse an XI contenant
organisation du notariat sont séparés du patrimoine du titulaire du
compte.
Ces créances échappent au concours entre les créanciers du titulaire
du compte et toutes les opérations afférentes à ces créances peuvent être
opposées à la masse pour autant qu’elles aient un lien avec l’affectation
de ces sommes, titres et valeurs au porteur. Ces sommes, titres et
valeurs au porteur sont également exclus de la liquidation du régime
matrimonial et de la succession du titulaire du compte.

Si l’avoir du compte est insuffisant pour payer les tiers visés à
l’alinéa 1er, il est réparti entre ceux-ci en proportion de leurs prétentions. Si le titulaire du compte peut lui-même faire valoir des droits à
l’égard de l’avoir en compte, il ne lui est octroyé que le solde qui
subsiste après que tous les droits des tiers ont été exercés.

Titel 2. — Indelingen van goederen

TITRE2. — Classifications des biens

Ondertitel 1. — Algemene categorieën
Art. 3.38. Voorwerpen
Voorwerpen, ongeacht of ze natuurlijk of kunstmatig, lichamelijk of
onlichamelijk zijn, zijn te onderscheiden van dieren. Voorwerpen en
dieren zijn te onderscheiden van personen.
Art. 3.39. Dieren
Dieren hebben een gevoelsvermogen en hebben biologische noden.
De bepalingen met betrekking tot lichamelijke voorwerpen zijn op
dieren van toepassing, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen ter bescherming van dieren en van de openbare
orde.
Art. 3.40. Lichamelijke en onlichamelijke voorwerpen: definitie
Voorwerpen zijn lichamelijk of onlichamelijk. In tegenstelling tot
onlichamelijke voorwerpen kunnen lichamelijke voorwerpen zintuiglijk worden waargenomen en worden gemeten middels een momentopname.
Art. 3.41. Goederen
Goederen in de ruimste zin zijn alle voorwerpen die vatbaar zijn voor
toe-eigening, met inbegrip van de vermogensrechten.
Art. 3.42. Vruchten en opbrengsten: definitie
De vruchten van een goed zijn datgene wat dat goed periodiek
voortbrengt, zonder dat dit de substantie ervan wijzigt en ongeacht of
het uit zichzelf gebeurt of als gevolg van de valorisatie ervan.
Een opbrengst is datgene wat het goed opbrengt, maar waardoor de
waarde van het goed onmiddellijk of geleidelijk wordt verminderd.

Sous-titre 1er. — Catégories générales
Art. 3.38. Choses
Les choses, naturelles ou artificielles, corporelles ou incorporelles, se
distinguent des animaux. Les choses et les animaux se distinguent des
personnes.
Art. 3.39. Animaux
Les animaux sont doués de sensibilité et ont des besoins biologiques.
Les dispositions relatives aux choses corporelles s’appliquent aux
animaux, dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui
les protègent et de l’ordre public.
Art. 3.40. Choses corporelles et incorporelles: définition
Les choses sont corporelles ou incorporelles. À la différence des
choses incorporelles, les choses corporelles sont susceptibles d’être
appréhendées par les sens et peuvent être mesurées de manière
instantanée.
Art. 3.41. Biens
Les biens, au sens le plus large, sont toutes les choses susceptibles
d’appropriation, y compris les droits patrimoniaux.
Art. 3.42. Fruits et produits: définition
Les fruits d’un bien sont ce que ce bien génère, périodiquement, sans
altération de sa substance, que ce soit spontanément ou à la suite de sa
valorisation.
Le produit est ce que rapporte le bien, mais qui en diminue la
substance, immédiatement ou progressivement.
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Si la nullité ou résolution d’un acte soumis à la transcription a lieu de
manière extrajudiciaire, elle n’est opposable aux tiers qu’après la
formalisation de la notification dans un acte authentique mentionné en
marge dans les registres du bureau compétent de l’Administration
générale de la Documentation patrimoniale.
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Indien de nietigheid of ontbinding van een aan overschrijving
onderworpen akte buitengerechtelijk plaatsvindt, is deze slechts aan
derden tegenwerpelijk nadat die kennisgeving in een authentieke akte
is geformaliseerd en op de kant van de registers van het bevoegde
kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is overgeschreven.
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Ondertitel 2. — Kwalificaties volgens gebruik
of toe-eigeningsmogelijkheid
Art. 3.43. Gemene voorwerpen en goederen zonder eigenaar
De gemene voorwerpen kunnen niet in hun totaliteit worden
toegeëigend. Zij behoren aan niemand toe en worden gebruikt in het
algemeen belang, met inbegrip van het belang van toekomstige
generaties. Het gebruik ervan is aan allen gemeen en wordt door
bijzondere wetten geregeld.
De roerende en onroerende goederen die geen eigenaar hebben
omdat ze er nooit één hebben gehad of omdat de eigenaar afstand heeft
gedaan, kunnen worden toegeëigend overeenkomstig artikel 3.59, § 2,
voor roerende goederen en artikel 3.66 voor onroerende goederen.
Art. 3.44. Vervangbare goederen, verbruikbare goederen en soortgoederen
Goederen zijn vervangbaar indien ze voor de nakoming van een
verbintenis onderling verwisselbaar zijn.
Goederen zijn verbruikbaar indien men ze niet kan gebruiken zonder
daarover in juridische of materiële zin te beschikken.
In tegenstelling tot bepaalde goederen, worden soortgoederen bepaald
naar maat, getal of gewicht.

Sous-titre 2. — Classifications quant à l’usage ou à l’appropriation

Art. 3.45. Publieke en private goederen
Publieke goederen behoren tot het privaat domein, behalve indien ze
tot het openbaar domein zijn bestemd.
Goederen behorend tot het openbaar domein zijn niet voor verkrijgende verjaring door een andere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
persoon vatbaar en kunnen evenmin het voorwerp van natrekking of
van enige andere wijze van oorspronkelijke verkrijging zijn ten gunste
van een andere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke persoon. Evenwel kan een persoonlijk of zakelijk gebruiksrecht op een openbaar
domeingoed bestaan in de mate dat zulks aan de openbare bestemming
van dat goed niet in de weg staat.
Ondertitel 3. — Kwalificatie volgens onroerende of roerende aard
Art. 3.46. Residuaire aard van de categorie van roerende goederen
Alle goederen zijn roerend of onroerend. Alles wat niet onroerend is
overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen, is roerend.
Art. 3.47. Onroerende goederen uit hun aard, door incorporatie of
door bestemming: definitie
Onroerend uit hun aard zijn de grond en de samenstellende volumes,
die in drie dimensies zijn bepaald.
Onroerend door incorporatie zijn alle bouwwerken en beplantingen
die, doordat zij geïncorporeerd zijn in onroerende goederen uit hun
aard, hiervan een inherent bestanddeel vormen.
Ook inherente bestanddelen van deze bouwwerken en beplantingen
zijn onroerend door incorporatie, ongeacht of zij geïncorporeerd zijn.
Accessoria van een onroerend goed worden geacht onroerend door
bestemming te zijn.
Art. 3.48. Bijzondere regels
De partijen kunnen overeenkomen om het goed vervroegd als
roerend te beschouwen doordat het binnen een technisch en economisch redelijke termijn zal worden losgemaakt.
Een element dat tijdelijk losgemaakt is van het onroerend goed en
daaraan terug zal worden verbonden, blijft onroerend.
Art. 3.49. Onroerend door hun voorwerp
Zakelijke rechten en rechtsvorderingen waarvan het voorwerp
onroerend is, zijn onroerend. Ook de persoonlijke rechten en rechtsvorderingen die aanspraak geven op de verkrijging of herverkrijging van
een onroerend goed, zijn onroerend.
De bezitsvordering is ook onroerend.

Art. 3.43. Choses communes et biens sans maître
Les choses communes ne peuvent être appropriées dans leur
globalité. Elles n’appartiennent à personne et sont utilisées dans
l’intérêt général, y compris celui des générations futures. Leur usage est
commun à tous et est réglé par des lois particulières.
Les choses, mobilières et immobilières, sans maître, soit qu’elles n’en
aient jamais eu, soit que leur maître ait renoncé à la propriété, peuvent
être appropriées conformément à l’article 3.59, § 2, pour les meubles et
à l’article 3.66 pour les immeubles.
Art. 3.44. Choses fongibles, choses consomptibles et choses de genre
Sont fongibles entre elles les choses qui, pour l’exécution d’une
obligation, peuvent être employées l’une pour l’autre.
Sont consomptibles, les choses qu’on ne peut utiliser sans en disposer
juridiquement ou matériellement.
À la différence des choses certaines, les choses de genre se
déterminent sur la base de leur mesure, de leur nombre ou de leur
poids.
Art. 3.45. Biens publics et biens privés
Les biens publics appartiennent au domaine privé, sauf s’ils sont
affectés au domaine public.
Les biens du domaine public ne sont pas susceptibles de prescription
acquisitive par une autre personne privée ou publique et ne peuvent
faire l’objet d’une accession en faveur de toute autre personne privée ou
publique ou de tout autre mode originaire d’acquisition. Toutefois, il
peut exister un droit personnel ou réel d’usage sur un bien du domaine
public dans la mesure où la destination publique de ce bien n’y fait pas
obstacle.
Sous-titre 3. — Classification en immeubles ou meubles
Art. 3.46. Caractère résiduel de la catégorie de meubles
Tous les biens sont meubles ou immeubles. Tout ce qui n’est pas
immeuble en application des dispositions qui suivent est meuble.
Art. 3.47. Immeubles par nature, par incorporation ou par destination: définition
Sont immeubles par leur nature, les fonds de terre et les divers
volumes les composant, déterminés en trois dimensions.
Sont immeubles par incorporation, tous ouvrages et plantations qui,
s’incorporant aux immeubles par nature, en constituent une composante inhérente.
Sont aussi immeubles par incorporation, les composantes inhérentes
de ces ouvrages et plantations, que ces composantes inhérentes soient
incorporées ou non.
Les accessoires d’un immeuble sont réputés immeubles par destination.
Art. 3.48. Règles spécifiques
Les parties peuvent convenir de considérer anticipativement le bien
comme un meuble, en raison de son futur détachement dans un délai
économiquement et techniquement raisonnable.
L’élément qui est temporairement détaché de l’immeuble et destiné à
y être rattaché reste immeuble.
Art. 3.49. Immeubles par leur objet
Sont immeubles les droits et actions réels dont l’objet est immeuble
ainsi que les droits et actions personnels permettant d’acquérir ou de
réacquérir un immeuble.
L’action possessoire est aussi immeuble.

Titel 3. — Eigendomsrecht

TITRE 3. — Droit de propriété

Ondertitel 1. — Algemene bepalingen
Art. 3.50. Definitie
Het eigendomsrecht verleent aan de eigenaar rechtstreeks het recht
om het voorwerp ervan te gebruiken, hiervan het genot te hebben en
erover te beschikken. De eigenaar heeft de volheid van bevoegdheden,
behoudens de beperkingen die door wetten, verordeningen of door de
rechten van derden worden opgelegd.

Sous-titre 1er. — Dispositions générales
Art. 3.50. Définition
Le droit de propriété confère directement au propriétaire le droit
d’user de ce qui fait l’objet de son droit, d’en avoir la jouissance et d’en
disposer. Le propriétaire a la plénitude des prérogatives, sous réserve
des restrictions imposées par les lois, les règlements ou par les droits de
tiers.
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Sans préjudice de l’article 3.39, le croît des animaux et leur production sont considérés comme fruits.
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Zonder afbreuk te doen aan artikel 3.39, worden nieuw geboren
dieren en de voortbrengselen van dieren als vruchten beschouwd.
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Ondertitel 2. — Algemene bepalingen inzake roerende eigendom
Art. 3.56. Verwerking en oorspronkelijke eigendomsverkrijging
Indien het voorwerp van de eigendom door een derde zodanig wordt
bewerkt dat hierdoor een nieuw goed ontstaat, gaat het op het goed
rustende eigendomsrecht teniet, behalve indien de waarde van het
goed aanzienlijk de kost van de arbeid en materialen voor de
bewerking overtreft. In dat geval wordt de eigenaar van het oorspronkelijke goed eigenaar van het nieuwe goed.
Indien op grond van het eerste lid, de bewerker eigenaar wordt van
het resultaat van de bewerking, is hij een vergoeding verschuldigd aan
de eigenaar van het oorspronkelijke goed op grond van het contract
dan wel op grond van de ongerechtvaardigde verrijking. In het
omgekeerde geval kan de bewerker van de zaak aanspraak maken op
een vergoeding op grond van het contract, dan wel op grond van
ongerechtvaardigde verrijking.
Art. 3.57. Roerende natrekking en oorspronkelijke eigendomsverkrijging
Wanneer twee roerende goederen met elkaar worden verenigd op
dusdanige wijze dat ze inherente bestanddelen worden van een ruimer
goed, behoort dit goed toe aan de eigenaar van het hoofdgoed. Het
hoofdgoed is het goed dat functioneel noodzakelijk is of, in geval van
functionele gelijkwaardigheid, het goed dat de waarde van het andere
overtreft.
Indien geen van de goederen als hoofdgoed is aan te merken en zij
aan verschillende eigenaars toebehoren, worden zij toevallige medeeigenaars van het nieuwe goed, ieder voor gelijke helften.
Degene die op grond van deze bepaling zijn eigendomsrecht verliest,
kan aanspraak maken op een vergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking.
Art. 3.58. Gevonden zaken: verplichtingen
§ 1. De vinder van een roerende zaak moet redelijke pogingen
ondernemen om de eigenaar terug te vinden. Vindt hij deze niet, dan
moet hij daarvan uiterlijk binnen zeven dagen na de vondst aangifte
doen bij een gemeente van zijn keuze, die deze in het daartoe bestemde
register laat opnemen en, indien zij de eigenaar kent, deze binnen een
maand na ontvangst van de aangifte per aangetekende zending
uitnodigt om deze zaak of haar opbrengst te komen ophalen. Indien de
zaak in andermans eigendom wordt gevonden, moet de vinder hiervan
binnen dezelfde termijn de eigenaar per aangetekende zending inlichten.

Sous-titre 2. — Dispositions générales relatives à la propriété mobilière
Art. 3.56. Transformation et acquisition originaire de la propriété
Si l’objet de la propriété est transformé par un tiers de manière telle
qu’un nouveau bien naît, la propriété initiale s’éteint, à moins que la
valeur du bien initial dépasse manifestement le coût du travail et des
matériaux de la transformation. Dans ce dernier cas, le propriétaire du
bien initial devient propriétaire du nouveau bien.

Le droit de propriété et les actions qui sanctionnent ce droit ne
s’éteignent pas par non-usage.
Art. 3.52. Preuve de la propriété
Sans préjudice des articles 3.23 et 3.24 et sous réserve de l’application
des règles de preuve entre parties contractantes, la preuve de la
propriété peut être apportée par tous modes de preuve, et notamment
par titre, par possession et par indices matériels. Le juge détermine le
propriétaire le plus vraisemblable en respectant les règles suivantes:
1° l’emporte celui qui établit à son profit un mode originaire
d’acquérir;
2° à défaut, l’emporte celui qui a un titre, à première vue, valable;
3° à défaut, et sous réserve que la propriété appartienne nécessairement à l’une des parties au procès, une possession prévaut.
Art. 3.53. Limitations au pouvoir de disposition
Le propriétaire peut accepter une limitation de son pouvoir de
disposition d’un bien, sous les conditions impératives qu’elle soit
limitée dans le temps et qu’elle réponde à un intérêt légitime.
Art. 3.54. Propriété des fruits et produits
Le propriétaire a droit aux fruits et aux produits, sans porter atteinte
aux droits des tiers, dont ceux visés à l’article 3.29.
Art. 3.55. Règle générale relative à l’accession
Le propriétaire d’un bien est également propriétaire de toutes les
composantes inhérentes de ce bien, conformément à l’article 3.8, § 2. Si
un bien devient, naturellement ou par le fait de l’homme, une
composante inhérente d’un autre bien, l’accession produit ses effets
immédiatement et de plein droit, sous réserve d’autres dispositions du
présent Livre.

Si, en application de l’alinéa 1er, celui qui a transformé le bien en
devient propriétaire, il doit indemniser le propriétaire du bien initial,
soit en application du contrat, soit en vertu de l’enrichissement
injustifié. Dans le cas contraire, celui qui a transformé la chose peut
prétendre à une indemnisation sur la base du contrat ou sur la base de
l’enrichissement injustifié.
Art. 3.57. Accession mobilière et acquisition originaire de la propriété
Lorsque deux biens mobiliers sont réunis de manière telle qu’ils
deviennent des composantes inhérentes d’un bien plus ample, celui-ci
appartient au propriétaire du bien principal. Le bien principal est le
bien qui est nécessaire sur le plan fonctionnel ou, en cas d’équivalence
fonctionnelle, le bien qui excède la valeur de l’autre.
Si aucun des biens n’est à considérer comme le bien principal et qu’ils
appartiennent à différents propriétaires, ceux-ci deviennent copropriétaires fortuits du nouveau bien, chacun pour moitié.
Celui qui, sur la base de la présente disposition, perd son droit de
propriété, peut prétendre à une indemnité en se fondant sur l’enrichissement injustifié.
Art. 3.58. Choses corporelles trouvées: obligations
§ 1er. Celui qui trouve une chose mobilière doit raisonnablement
s’efforcer d’en trouver le propriétaire. S’il ne le retrouve pas, il doit en
faire la déclaration, au plus tard dans les sept jours de la découverte,
auprès de la commune de son choix, qui l’enregistre dans un registre
destiné à cet effet et qui, si elle connaît le propriétaire, invite ce dernier,
dans le mois de la réception de la déclaration, par envoi recommandé,
à venir rechercher cette chose ou le produit de vente de celle-ci. Si la
chose est retrouvée dans la propriété d’autrui, le trouveur doit en
informer le propriétaire dans le même délai par envoi recommandé.
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Art. 3.51. Actions du propriétaire
Sous réserve d’autres dispositions du présent Livre, le propriétaire
peut revendiquer l’objet dans les mains de celui duquel il se trouve et
s’opposer à toute atteinte ou prétention d’un tiers.

Company: x

Art. 3.51. Vorderingen van de eigenaar
Onder voorbehoud van andere bepalingen in dit Boek kan de
eigenaar het voorwerp terugvorderen uit handen van degene die het
onder zich heeft en zich verzetten tegen elke inbreuk of aanspraak van
een derde.
Het eigendomsrecht en de vorderingen die het recht sanctioneren,
doven niet uit door het niet-gebruik ervan.
Art. 3.52. Bewijs van eigendom
Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 3.23 en 3.24 en onder
voorbehoud van de toepassing van de regels inzake bewijs tussen
contractspartijen, kan het bewijs van het eigendomsrecht met alle
bewijsmiddelen worden geleverd en inzonderheid door titel, bezit en
materiële aanwijzingen. De rechter bepaalt wie de meest waarschijnlijke eigenaar is, met inachtneming van de volgende regels:
1° hij die in zijn voordeel een oorspronkelijke wijze van verkrijging
aantoont, heeft de overhand;
2° bij gebreke daarvan krijgt diegene die een op het eerste gezicht
geldige titel heeft, de overhand;
3° bij gebreke daarvan, en indien de eigendom noodzakelijk toebehoort aan één van de procespartijen, is een bezit beslissend.
Art. 3.53. Beperkingen op de beschikkingsbevoegdheid
De eigenaar kan instemmen met een beperking van zijn bevoegdheid
om te beschikken over het goed onder de dwingende voorwaarden dat
dit in de tijd beperkt is en beantwoordt aan een rechtmatig belang.
Art. 3.54. Eigendom van vruchten en opbrengsten
De eigenaar heeft recht op de vruchten en opbrengsten zonder
afbreuk te doen aan de rechten van derden, waaronder deze vermeld in
artikel 3.29.
Art. 3.55. Algemene regel inzake natrekking
De eigenaar van een goed is tevens eigenaar van alle inherente
bestanddelen van dat goed, overeenkomstig artikel 3.8, § 2. Indien een
goed door de natuurlijke gang van zaken of door een handelen van de
mens inherent bestanddeel wordt van een ander goed, treedt de
natrekking onmiddellijk en van rechtswege in, onder voorbehoud van
andere bepalingen in dit Boek.
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Ces obligations du trouveur et de la commune ne s’appliquent pas
aux biens placés en dehors d’une habitation aux fins d’enlèvement ou
d’être jetés aux immondices; elles s’appliquent en revanche aux biens
que la commune a dû enlever pour des raisons de sécurité ou de
commodité de passage et aux biens mis sur la voie publique en
exécution de jugements d’expulsion.
§ 2. Le trouveur peut conserver la chose lui-même ou la faire
conserver par la commune. Selon le cas, le trouveur ou la commune est
responsable de la conservation des choses qu’ils ont reçues ou fait
enlever conformément aux dispositions relatives au dépôt nécessaire.

§ 3. Six mois après la découverte, le trouveur ou la commune, selon
le cas, peut disposer de la chose de bonne foi et d’une manière
économiquement justifiée. Il est dérogé à ce délai dans deux cas:
1° le trouveur ou la commune peut, sans attendre l’expiration de ce
délai, disposer des choses qui sont périssables, sujettes à une dépréciation rapide ou préjudiciables à l’hygiène, à la santé ou à la sécurité
publiques;
2° le délai de conservation obligatoire des bicyclettes est de trois
mois.

In geval van verkoop wordt de opbrengst ter beschikking van de
eigenaar of van zijn rechtverkrijgenden gehouden tot het verstrijken
van de termijn die nodig is voor de verkrijging bedoeld in artikel 3.59.

En cas de vente, le produit est tenu à la disposition du propriétaire ou
de ses ayants cause jusqu’à l’expiration du délai nécessaire pour
l’acquisition visée à l’article 3.59.

Art. 3.59. Gevonden zaken: oorspronkelijke eigendomsverkrijging

Art. 3.59. Choses corporelles trouvées: acquisition originaire de la
propriété

§ 1. De gevonden zaak blijft toebehoren aan zijn oorspronkelijke
eigenaar. De eigenaar kan de zaak, dan wel de opbrengst ervan,
terugvorderen uit handen van de vinder of de gemeente. Hij is
verplicht de redelijke kosten van bewaring, behoud en opsporing te
vergoeden. De vinder of gemeente heeft een retentierecht zolang deze
verplichting niet is nagekomen.

§ 1er. La chose trouvée continue d’appartenir à son propriétaire
originaire. Le propriétaire peut récupérer la chose ou son produit de
vente dans les mains du trouveur ou de la commune. Il est tenu
d’indemniser les frais raisonnables de conservation, de garde et de
recherche. Le trouveur ou la commune a un droit de rétention tant que
cette obligation n’a pas été respectée.

Indien de in artikel 3.58 genoemde verplichtingen zijn nagekomen,
wordt de vinder of de gemeente aan wie de zaak is afgegeven, van deze
zaak slechts eigenaar vijf jaar na de opname in het register van de
gemeente waar de aangifte is gebeurd voor zover de oorspronkelijke
eigenaar zich niet kenbaar heeft gemaakt.

Si les obligations visées à l’article 3.58 ont été respectées, le trouveur
ou la commune à laquelle la chose a été remise ne devient propriétaire
de cette chose que cinq ans après la mention dans le registre de la
commune où la déclaration a été faite, pour autant que le propriétaire
originaire ne se soit pas fait connaître.

§ 2. Heeft de gevonden roerende zaak geen eigenaar, dan verkrijgt hij
die deze in bezit neemt en de in artikel 3.58 genoemde verplichtingen is
nagekomen, daarvan onmiddellijk de eigendom.

§ 2. Si la chose mobilière trouvée n’a pas de propriétaire, celui qui en
prend possession et qui a respecté les obligations visées à l’article 3.58
en acquiert immédiatement la propriété.

§ 3. Indien de eigenaar van een goed hierin een verborgen zaak vindt
die geen eigenaar heeft, wordt hij hiervan eigenaar voor zover hij de in
artikel 3.58 genoemde verplichtingen is nagekomen.

§ 3. Si le propriétaire d’un bien trouve dans son bien une chose
cachée qui n’a pas de propriétaire, elle lui appartient pour autant qu’il
ait respecté les obligations visées à l’article 3.58.

Heeft een verborgen zaak geen eigenaar en wordt deze in andermans
goed gevonden, dan behoort de zaak voor de helft toe aan de vinder die
een persoonlijk of zakelijk gebruiksrecht heeft en deze toevallig vindt,
voor zover hij de in artikel 3.58 genoemde verplichtingen is nagekomen. De zaak behoort dan voor de andere helft toe aan de eigenaar van
het goed waarin deze zaak gevonden wordt.

Si une chose cachée n’a pas de propriétaire et est trouvée dans le bien
d’autrui, elle appartient pour moitié au trouveur titulaire d’un droit
personnel ou réel d’usage sur ce bien et qui l’a trouvée fortuitement
pour autant qu’il ait respecté les obligations visées à l’article 3.58. La
chose appartient pour l’autre moitié au propriétaire du bien dans lequel
elle est trouvée.

§ 4. De vinder die geen eigenaar wordt en aan de op hem rustende
verplichtingen heeft voldaan, heeft naar omstandigheden recht op een
redelijke beloning vanwege de eigenaar.

§ 4. Le trouveur qui ne devient pas propriétaire et qui a rempli les
obligations qui reposaient sur lui a droit, de la part du propriétaire, à
une récompense raisonnable eu égard aux circonstances.

Art. 3.60. Niet-opgehaalde zaken

Art. 3.60. Choses non enlevées

Indien een eigenaar of een niet-eigenaar zaken toevertrouwt aan een
detentor om te worden bewaard, bewerkt, hersteld of gereinigd, en
deze zaken worden niet teruggenomen, dan verzoekt de detentor de
eigenaar daartoe bij middel van een aangetekende zending, gericht tot
de laatste bekende woonplaats.

Si un propriétaire ou un non-propriétaire confie des choses à un
détenteur aux fins de conservation, de travaux, de réparation ou de
nettoyage, et que ces choses ne sont pas récupérées, le détenteur invite
le propriétaire à les récupérer au moyen d’un envoi recommandé
adressé au dernier domicile connu.

Na verloop van een jaar te rekenen van de dag van deze aangetekende zending, kan de detentor de zaken doen verkopen onder de in
artikel 3.58, § 3, bepaalde voorwaarden.

À l’expiration d’une année à dater de cet envoi recommandé, le
détenteur peut faire vendre les choses aux conditions prévues à
l’article 3.58, § 3.

De opbrengst van de verkoop wordt overgemaakt aan de detentor.
Na aftrek van het bedrag van zijn schuldvordering, keert hij het
eventuele saldo uit aan de eigenaar of stort het, wanneer diens woonof verblijfplaats onbekend is, op een afzonderlijke rekening met
vermelding van de naam van de eigenaar. Dat laatste bedrag vervalt, in
hoofdsom en interesten, van rechtswege aan de Schatkist na vijf jaar,
tenzij dat bedrag, binnen die termijn, door de eigenaar wordt gevorderd.

Le produit de la vente est transmis au détenteur. Après déduction du
montant de sa créance, il verse le surplus éventuel au propriétaire ou,
si celui-ci n’a pas de domicile ou de résidence connu, sur un compte
bancaire séparé, mentionnant le nom du propriétaire. Ce dernier
montant, en principal et intérêts, est acquis de plein droit au Trésor
public après cinq ans s’il n’y a eu, dans l’intervalle, réclamation de la
part du propriétaire.
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Au cas où la commune du dépôt n’est pas celle de la découverte de
la chose, son administration avise sans délai cette dernière, qui en fait
mention dans le registre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
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Deze verplichtingen voor de vinder en de gemeente gelden niet voor
zaken die buiten een woning zijn geplaatst om te worden opgehaald of
op een vuilnisbelt te worden geworpen. Ze zijn daarentegen wel van
toepassing op de goederen die de gemeente heeft moeten wegnemen
om reden van veiligheid of het gemak van doorgang alsmede op de
goederen die op de openbare weg geplaatst zijn ter uitvoering van
vonnissen tot uitzetting.
§ 2. De vinder kan zelf de zaak bewaren dan wel deze laten bewaren
door de gemeente. Naargelang het geval is de vinder of de gemeente
aansprakelijk voor de bewaring van de zaken die zij hebben ontvangen
of weggehaald, overeenkomstig de bepalingen van de bewaargeving
uit noodzaak.
In geval de gemeente van bewaring niet die is waar de zaak werd
gevonden, deelt haar bestuur de vondst onverwijld mede aan deze
laatste gemeente, welke hiervan in het register bedoeld in paragraaf 1,
eerste lid, melding maakt.
§ 3. Indien zes maanden sinds de vondst verstreken zijn, kan,
naargelang het geval, de vinder dan wel de gemeente te goeder trouw
en op een economisch verantwoorde wijze beschikken over de zaak. In
twee gevallen wordt van die termijn afgeweken:
1° de vinder of de gemeente mag, zonder het verstrijken van die
termijn af te wachten, beschikken over de zaken die vatbaar zijn voor
bederf, die onderhevig zijn aan snelle waardevermindering of schadelijk zijn voor de openbare hygiëne, gezondheid of veiligheid;
2° de verplichte bewaartermijn voor fietsen is drie maanden.
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Ondertitel 3. — Algemene bepalingen inzake onroerende eigendom
Art. 3.61. Horizontale omvang van grondeigendom

15763

Sous-titre 3. — Dispositions générales
relatives à la propriété immobilière
Art. 3.61. Étendue horizontale de la propriété foncière

De bepalingen inzake de gemene afsluiting worden uitgewerkt in
titel 5 inzake burenrelaties.

Les dispositions relatives à la clôture mitoyenne sont énoncées au
titre 5 relatif aux relations de voisinage.

§ 2. De grenzen van grondeigendom worden in eerste instantie
bepaald door verkrijgende verjaring. Bij gebreke hiervan, bepaalt de
authentieke akte tot afpaling de perceelsgrens, behoudens later contract
die deze wijzigt. Bij gebreke van afpaling, worden de perceelsgrenzen
bepaald door de eigendomstitels. Bieden ook deze geen uitsluitsel, dan
worden de perceelsgrenzen vastgelegd volgens de toestand van het
bezit en de andere feitelijke indiciën, waaronder de feitelijke afsluiting
en de kadastrale documenten.

§ 2. Les limites de la propriété foncière sont déterminées en premier
lieu par la prescription acquisitive. À défaut, l’acte authentique de
bornage détermine les limites de la parcelle, sauf contrat ultérieur
modifiant la limite de la parcelle. À défaut de bornage, les limites de la
parcelle sont déterminées par les titres de propriété. Si ceux-ci n’offrent
pas non plus de réponse certaine, les limites de la parcelle sont établies
selon l’état de la possession et les autres indices de fait, parmi lesquels
la clôture de fait et les documents cadastraux.

§ 3. Iedere eigenaar of, voor de duurtijd van zijn recht en met
tussenkomst van de eigenaar, zakelijk gerechtigde kan de eigenaar van
het aanpalende perceel verplichten om tot afpaling tussen de percelen
over te gaan. De afpaling kan minnelijk gebeuren, waarbij de grenslijn
wordt vastgesteld in een authentieke akte die in de registers van het
bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt overgeschreven, en door uitwendige tekens
op de percelen wordt aangegeven.

§ 3. Chaque propriétaire ou, pour la durée de son droit et moyennant
l’intervention du propriétaire, chaque titulaire de droit réel peut obliger
le propriétaire de la parcelle contiguë à procéder au bornage entre les
parcelles. Le bornage peut être amiable, auquel cas la limite séparative
est fixée dans un acte authentique, qui sera transcrit dans les registres
du bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale, et est matérialisée sur les parcelles par des signes
extérieurs.

§ 4. Indien er geen akkoord is bereikt binnen drie maanden nadat bij
aangetekende zending een uitnodiging tot minnelijke afpaling is
verstuurd, kan de afpaling door de meest gerede partij in rechte
worden gevorderd, bij tegensprekelijk verzoekschrift. Het vonnis
wordt, op verzoek van de meest gerede partij, overgeschreven in de
registers van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie overeenkomstig artikel 3.30, § 1, 1°.

§ 4. À défaut d’accord dans les trois mois suivant l’envoi par envoi
recommandé d’une invitation à procéder à un bornage amiable, le
bornage peut être demandé en justice par la partie la plus diligente, par
requête contradictoire. Le jugement est transcrit dans les registres du
bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale conformément à l’article 3.30, § 1er, 1°, sur requête de la
partie la plus diligente.

§ 5. De eigenaars dragen in alle kosten van afpaling voor gelijke
delen bij, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de regels
inzake buitencontractuele aansprakelijkheid.

§ 5. Les propriétaires supportent tous les frais de bornage à parts
égales, sans préjudice de l’application des règles relatives à la
responsabilité extracontractuelle.

Art. 3.62. Grensoverschrijding

Art. 3.62. Empiétement

§ 1. Indien een bouwwerk ten dele op, boven of onder de grond van
de nabuur is gebouwd, kan laatstgenoemde de verwijdering hiervan
eisen, behoudens indien deze grensoverschrijding een wettelijke of
contractuele titel heeft. Indien de grensoverschrijding al langer dan de
termijn voor verkrijgende verjaring bestaat, kan de eigenaar die de
grens overschreden heeft een wettelijke titel verkrijgen overeenkomstig
artikel 3.27.

§ 1er. Si un ouvrage est réalisé en partie sur, au-dessus ou en dessous
du fonds du voisin, ce dernier peut en exiger l’enlèvement, sauf si cet
empiétement est fondé sur un titre légal ou contractuel. Si l’empiétement a déjà duré le temps de la prescription acquisitive, le propriétaire
empiétant peut acquérir un titre légal conformément à l’article 3.27.

Indien bouwwerken boven, op of onder de grond van de nabuur zijn
aangebracht op grond van een wettelijke of contractuele titel en een
inherent bestanddeel zijn van een bouwwerk dat toebehoort aan de
eigenaar die de grens overschreden heeft, behoren ze toe aan deze
laatste op grond van natrekking voor de duurtijd van die titel.

Si des ouvrages sont réalisés sur, au-dessus ou en dessous du fonds
du voisin sur la base d’un titre légal ou contractuel et sont une
composante inhérente d’un ouvrage appartenant au propriétaire empiétant, ils appartiennent à ce dernier par accession pour la durée de ce
titre.

§ 2. Bij gebreke van titel, kan de nabuur de verwijdering van het
overschrijdende inherente bestanddeel eisen.

§ 2. À défaut de titre, le voisin peut exiger l’enlèvement de la
composante inhérente qui empiète sur son fonds.

Is in dat geval de eigenaar te goeder trouw en zou hij door de
wegneming van het overschrijdende gedeelte onevenredig worden
benadeeld, dan kan de eigenaar van de aanpalende grond niet de
verwijdering eisen. Hij heeft dan de keuze om ofwel een recht van
opstal voor de duur van het bestaan van het gebouw toe te kennen
ofwel het daartoe benodigde gedeelte van het perceel over te dragen, in
beide gevallen tegen schadeloosstelling op grond van ongerechtvaardigde verrijking.

Dans ce cas, si le propriétaire est de bonne foi et qu’il serait, par
l’enlèvement de la partie qui empiète, lésé de façon disproportionnée,
le propriétaire du fonds contigu ne peut pas en exiger l’enlèvement. Il
a le choix soit d’accorder un droit de superficie pour la durée de
l’existence de la construction, soit de céder la partie de la parcelle
nécessaire, moyennant, dans les deux cas, dédommagement sur la base
de l’enrichissement injustifié.

Indien de grensoverschrijding te kwader trouw is, kan de nabuur de
verwijdering van het overschrijdende inherente bestanddeel eisen
tenzij er noch een omvangrijke inname is noch een potentiële schade is
in hoofde van laatstgenoemde. Vordert hij niet de verwijdering, dan is
het tweede lid van toepassing.

Si l’auteur de l’empiétement est de mauvaise foi, le voisin peut exiger
l’enlèvement de la composante inhérente qui empiète sauf s’il n’y a ni
emprise considérable, ni préjudice potentiel dans le chef du voisin. S’il
ne demande pas l’enlèvement, l’alinéa 2 est d’application.

Art. 3.63. Verticale omvang van grondeigendom

Art. 3.63. Étendue verticale de la propriété foncière

Onder voorbehoud van andere bepalingen in dit Boek, strekt het
eigendomsrecht op de grond zich enkel uit tot een hoogte boven of
diepte onder de grond die voor de eigenaar nuttig kan zijn voor de
uitoefening van zijn bevoegdheden. Hij kan zich bijgevolg niet
verzetten tegen een gebruik door een derde op een hoogte of een diepte
waarop de actuele eigenaar, gelet op de bestemming en de toestand van
de grond, redelijkerwijze geen gebruiksbevoegdheid zou kunnen
uitoefenen.

Sous réserve d’autres dispositions du présent Livre, le droit de
propriété sur le fonds s’étend uniquement à une hauteur au-dessus ou
une profondeur en dessous du fonds qui peut être utile à l’exercice des
prérogatives du propriétaire. Ce dernier ne peut dès lors pas s’opposer
à un usage par un tiers à une hauteur ou une profondeur à laquelle il
ne pourrait raisonnablement exercer sa prérogative d’usage, vu la
destination et la situation du fonds.

Een eigenaar kan in overeenstemming met de wet op, boven en
onder de grond bouwwerken of beplantingen aanbrengen.

Un propriétaire peut, conformément à la loi, réaliser des ouvrages ou
des plantations sur, au-dessus ou en dessous du fonds.
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§ 1er. Tout propriétaire peut clôturer sa parcelle conformément aux
prescriptions légales et réglementaires jusqu’à la limite de celle-ci sans
porter atteinte aux droits de tiers.

Company: x

§ 1. Iedere eigenaar mag in overeenstemming met de wettelijke en
reglementaire voorschriften zijn perceel afsluiten tot aan de grens
ervan, zonder afbreuk te doen aan de rechten van derden.
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Art. 3.65. Accession immobilière naturelle
La propriété s’étend aux parcelles qui se libèrent ou s’accroissent par
l’effet durable de l’eau sans intervention du propriétaire riverain
concerné, pour autant que le droit de propriété ne soit pas exercé d’une
manière incompatible avec la destination publique du cours d’eau.
Les îles qui se forment dans le lit d’un cours d’eau appartiennent à
celui qui est propriétaire du cours d’eau au milieu duquel elles se sont
formées. Si un cours d’eau, en formant un bras nouveau, coupe le
terrain d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire
conserve la propriété de son terrain.
Art. 3.66. Biens immeubles sans maître: acquisition originaire de la
propriété par l’État
Les biens immeubles sans maître appartiennent à l’État, sans
préjudice du droit d’introduire une action en responsabilité contre le
propriétaire précédent pour d’éventuelles obligations, dépréciations ou
dégradations relatives au bien immeuble.
Art. 3.67. Simples tolérances du propriétaire
§ 1er. Si une chose ou un animal se trouve involontairement sur un
immeuble voisin, le propriétaire de cet immeuble doit les restituer ou
permettre que le propriétaire de cette chose ou de cet animal vienne les
récupérer.
§ 2. Le propriétaire d’un immeuble doit, après notification préalable,
tolérer que son voisin ait accès à ce bien immeuble si cela est nécessaire
pour l’exécution de travaux de construction ou de réparation ou pour
réparer ou entretenir la clôture non mitoyenne, sauf si le propriétaire
fait valoir des motifs légitimes pour refuser cet accès.
Si ce droit est autorisé, il doit être exercé de la manière la moins
dommageable pour le voisin. Le propriétaire a droit à une compensation s’il a subi un dommage.
§ 3. Lorsqu’un immeuble non bâti et non cultivé n’est pas clôturé,
quiconque peut s’y rendre, sauf si cela engendre un dommage ou nuit
au propriétaire de cette parcelle ou si ce dernier a fait savoir de manière
claire que l’accès au fonds est interdit aux tiers sans son autorisation.
Celui qui fait usage de cette tolérance ne peut invoquer ni l’article 3.26
ni l’article 3.59.
TITRE 4. — Copropriété
Art. 3.68. Définition
Il y a copropriété lorsque différentes personnes sont titulaires sur un
même bien ou ensemble de biens d’un droit de propriété, sans que l’une
d’elles puisse faire valoir un droit exclusif sur une partie déterminée de
ceux-ci.
Si la copropriété porte sur un ensemble juridique de biens, les droits
des copropriétaires n’ont pour objet que cet ensemble et non les
différents biens.
La copropriété peut naître de manière fortuite, par la volonté des
parties ou de manière forcée.
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Titel 4. — Mede-eigendom
Art. 3.68. Definitie
Er is mede-eigendom wanneer verschillende personen op eenzelfde
goed of geheel van goederen titularis zijn van een eigendomsrecht,
zonder dat elk van hen een exclusief recht op een bepaald gedeelte
hiervan kan laten gelden.
Indien de mede-eigendom betrekking heeft op een juridisch geheel
van goederen, hebben de rechten van de mede-eigenaars enkel dat
geheel tot voorwerp en niet de afzonderlijke goederen.
De mede-eigendom kan ontstaan door toeval, door de wil van de
partijen of op gedwongen wijze.

Art. 3.64. Accession immobilière artificielle
§ 1er. Les ouvrages et plantations réalisés sur, au-dessus ou en
dessous d’un fonds sont présumés appartenir au propriétaire dudit
fonds.
Cette présomption peut être renversée par la loi ou par un acte
juridique, auquel cas s’appliquent les différentes règles d’indemnisation prévues, lorsque le titre légal ou contractuel prend fin.
§ 2. Les ouvrages et plantations réalisés sur, au-dessus ou en dessous
d’un fonds sont présumés avoir été réalisés par et aux frais du
propriétaire dudit fonds.
§ 3. Si le propriétaire du fonds réalise des ouvrages ou des
plantations sur, au-dessus ou en dessous de son fonds avec les
matériaux d’un tiers, ni le propriétaire des matériaux, ni le propriétaire
du fonds ne peuvent exiger l’enlèvement des matériaux. Le propriétaire
des matériaux peut exiger une indemnité en se fondant sur l’enrichissement injustifié, sans préjudice de l’application des règles relatives à la
responsabilité extracontractuelle.
§ 4. Si un tiers de mauvaise foi réalise des ouvrages ou plantations
sur, au-dessus ou en dessous du fonds d’autrui, le propriétaire du fonds
peut en exiger l’enlèvement aux frais de ce tiers. Si le tiers a réalisé ces
ouvrages ou plantations de bonne foi, le propriétaire ne peut pas en
exiger l’enlèvement.
Sauf le cas d’enlèvement en application de l’alinéa 1er, le propriétaire
du fonds doit à celui qui a réalisé ces ouvrages ou plantations pour son
propre compte, une indemnité fondée sur l’enrichissement injustifié.
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Art. 3.64. Kunstmatige onroerende natrekking
§ 1. Bouwwerken en beplantingen die boven, op of onder een grond
worden aangebracht, worden vermoed aan de grondeigenaar toe te
behoren.
Dit vermoeden is weerlegbaar door wet of rechtshandeling, in welk
geval de diverse vergoedingsregels gelden wanneer de wettelijke of
contractuele titel eindigt.
§ 2. De bouwwerken en beplantingen die boven, op of onder een
grond worden aangebracht, worden vermoed door en op kosten van de
grondeigenaar te zijn tot stand gebracht.
§ 3. Indien de grondeigenaar bouwwerken of beplantingen opricht
boven, op of onder zijn eigen grond met materialen van een derde, kan
noch de eigenaar van de materialen, noch de grondeigenaar de
verwijdering van de materialen eisen. De eigenaar van de materialen
kan een vergoeding eisen op grond van ongerechtvaardigde verrijking,
zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de regels inzake
buitencontractuele aansprakelijkheid.
§ 4. Indien een derde te kwader trouw bouwwerken of beplantingen
boven, op of onder andermans grond aanbrengt, kan de grondeigenaar
de verwijdering ervan op kosten van die derde eisen. Indien de derde
deze werken of beplantingen te goeder trouw heeft aangebracht, kan de
grondeigenaar de verwijdering niet eisen.
Behoudens het geval van verwijdering op grond van het eerste lid, is
de grondeigenaar aan degene die bouwwerken of beplantingen voor
eigen rekening heeft aangebracht, een vergoeding verschuldigd op
grond van ongerechtvaardigde verrijking.
Art. 3.65. Natuurlijke onroerende natrekking
De grondeigendom strekt zich uit tot stukken grond die vrijkomen of
aanwassen door de duurzame werking van het water buiten toedoen
van de betrokken oevereigenaar, voor zover dat eigendomsrecht niet
uitgeoefend wordt op een wijze die onverenigbaar is met de openbare
bestemming van de waterloop.
Eilanden die in de bedding van een waterloop ontstaan, behoren toe
aan degene die eigenaar is van de waterloop waarbinnen ze zijn
ontstaan. Indien een waterloop, bij de vorming van een nieuwe arm, het
aan de oever gelegen land van een eigenaar afsnijdt en tot een eiland
maakt, behoudt die eigenaar de eigendom van zijn land.
Art. 3.66. Onroerende goederen zonder eigenaar: oorspronkelijke
eigendomsverkrijging door de Staat
Onroerende goederen die geen eigenaar hebben, behoren toe aan de
Staat, zonder afbreuk te doen aan het recht om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de vorige eigenaar voor eventuele
verbintenissen, waardedalingen of beschadigingen verbonden aan het
onroerend goed.
Art. 3.67. Feitelijk gedogen van de eigenaar
§ 1. Indien een zaak of dier op onopzettelijke wijze op een naburig
onroerend goed is terechtgekomen, moet de eigenaar van dit onroerend
goed ze teruggeven of toelaten dat de eigenaar van deze zaak of van dit
dier ze weghaalt.
§ 2. De eigenaar van een onroerend goed moet, na voorafgaande
kennisgeving, gedogen dat zijn nabuur toegang heeft tot dit onroerend
goed indien dit noodzakelijk is om bouw- of herstellingswerken uit te
voeren, of om de niet-gemene afsluiting te herstellen of te onderhouden, tenzij indien de eigenaar rechtmatige motieven laat gelden om
deze toegang te weigeren.
Indien dit recht toegelaten wordt, moet het op de voor de nabuur
minst schadelijke wijze worden uitgeoefend. De eigenaar heeft recht op
vergoeding indien hij schade heeft geleden.
§ 3. Wanneer een onbebouwd en onbewerkt onroerend goed niet is
afgesloten, mag ieder er zich op begeven tenzij de eigenaar van dit
perceel schade of hinder hiervan ondervindt of op duidelijke wijze
kenbaar heeft gemaakt dat het verboden is voor derden om zonder zijn
toestemming de grond te betreden. Degene die gebruik maakt van dit
gedogen, kan zich noch op artikel 3.26 noch op artikel 3.59 beroepen.
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Ondertitel 2. — Vrijwillige mede-eigendom
Art. 3.76. Toepasselijke bepalingen
Elke vorm van mede-eigendom die vrijwillig is ontstaan, wordt
geregeld door het contract. Bij gebreke van andersluidend beding, en
onder voorbehoud van het navolgende, zijn de bepalingen van titel 4,
ondertitel 1, van toepassing.
Art. 3.77. Beëindiging
Artikel 3.75 is niet van toepassing op de vrijwillige mede-eigendom.
Een vrijwillige mede-eigendom voor bepaalde duur is slechts aan
derden tegenwerpelijk voor haar resterende duurtijd en ten hoogste
voor vijf jaar. Bij onroerende goederen geldt dit slechts na overschrijving van het contract in de registers van het bevoegde kantoor van de
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.
Indien de vrijwillige mede-eigendom echter voor onbepaalde duur is
totstandgekomen, kan elke mede-eigenaar het contract, niettegenstaande andersluidend beding, opzeggen met inachtneming van een
redelijke opzeggingstermijn. Een schuldeiser van de deelgenoten kan in
rechte vorderen dat de vrijwillige mede-eigendom van onbepaalde
duur wordt opgezegd onder dezelfde modaliteiten.
Bij gebreke van akkoord tussen de mede-eigenaars bepaalt de rechter
de duur van de opzeggingstermijn. Hij houdt daarbij met name
rekening met de door de partijen reeds gemaakte kosten, het voortbestaan van de doorslaggevende beweegreden die partijen ertoe heeft
aangezet om de vrijwillige mede-eigendom tot stand te brengen en het
nadeel dat uit de beëindiging voor de andere deelgenoot voortvloeit.
De opzeggingstermijn kan niet langer zijn dan vijf jaar.
Dit artikel is ook van toepassing op goederen die in tontine of aanwas
zijn.

Sous-titre 2. — Copropriété volontaire
Art. 3.76. Dispositions applicables
Chaque forme de copropriété qui est créée volontairement est régie
par le contrat. Sauf clause contraire et sous réserve de ce qui suit, les
dispositions du titre 4, sous-titre 1er, s’appliquent.

Art. 3.70. Prérogatives relatives à la part
Sous réserve d’autres dispositions du présent Livre, chaque copropriétaire peut administrer sa part, l’aliéner et la grever de droits réels
pour autant que la nature incorporelle de la part ne s’y oppose pas.
Art. 3.71. Usage matériel et jouissance
Chaque copropriétaire a droit à l’usage matériel et à la jouissance du
bien indivis, conformément à sa destination et sans que cet usage et
cette jouissance n’excèdent sa part proportionnelle.
Art. 3.72. Conservation et administration provisoire
Un copropriétaire peut accomplir des actes conservatoires et des
actes d’administration provisoire sans avoir besoin de l’accord des
autres copropriétaires.
Il peut également accomplir des actes de disposition, en cas de
nécessité, s’il s’agit de biens qui sont périssables ou sujets à une
dépréciation rapide. Celui qui a accompli l’acte doit le notifier sans
délai aux autres.
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Sous-titre 1er. — Copropriété fortuite
Art. 3.69. Part indivise
Dans une copropriété fortuite, les parts indivises des copropriétaires
sont présumées égales, sauf preuve contraire.
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Ondertitel 1. — Toevallige mede-eigendom
Art. 3.69. Onverdeeld aandeel
De onverdeelde aandelen van de mede-eigenaars in de toevallige
mede-eigendom worden vermoed gelijk te zijn, behoudens tegenbewijs.
Art. 3.70. Bevoegdheden met betrekking tot het aandeel
Onder voorbehoud van andere bepalingen in dit Boek, kan elke
mede-eigenaar zijn aandeel beheren, het overdragen en met zakelijke
rechten bezwaren voor zover de onlichamelijke aard van het aandeel
zich daar niet tegen verzet.
Art. 3.71. Materieel gebruik en genot
Elke mede-eigenaar heeft recht op het materiële gebruik en het genot
van het onverdeelde goed, overeenkomstig zijn bestemming en zonder
dat dit gebruik en genot zijn evenredig aandeel mag te buiten gaan.
Art. 3.72. Behoud en voorlopig beheer
Daden tot behoud en daden van voorlopig beheer van het goed kan
een mede-eigenaar verrichten zonder dat hij hiervoor de instemming
van de andere mede-eigenaars nodig heeft.
Hij kan ook daden van beschikking stellen, in geval van noodzakelijkheid indien het gaat om goederen die vatbaar zijn voor bederf of die
onderhevig zijn aan snelle waardevermindering. Degene die de
handeling heeft gesteld, moet hiervan onverwijld kennis geven aan de
anderen.
Art. 3.73. Beheer en beschikking
Andere daden van beheer alsmede daden van beschikking met
betrekking tot het onverdeelde goed moeten met instemming van alle
mede-eigenaars geschieden, tenzij de rechter oordeelt dat een weigering rechtsmisbruik zou uitmaken.
Art. 3.74. Evenredige bijdrage in de lasten
Elke mede-eigenaar draagt bij in de lasten van de mede-eigendom
naar verhouding van zijn aandeel.
Deze lasten zijn de nuttige uitgaven tot behoud en onderhoud, alsook
de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende het
onverdeelde goed.
Art. 3.75. Verdeling
Elke mede-eigenaar kan te allen tijde de verdeling van de goederen
in toevallige mede-eigendom eisen. Hetzelfde recht komt, in overeenstemming met artikel 1561 van het Gerechtelijk Wetboek, toe aan hun
schuldeisers.
De mede-eigenaars mogen echter overeenkomen de verdeling uit te
stellen voor een duurtijd die vijf jaar niet mag te boven gaan. Dergelijk
contract mag hernieuwd worden. Het is tegenwerpelijk aan derden, na
overschrijving ervan in de registers van het bevoegde kantoor van de
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie voor zover
onroerende goederen betrokken zijn.
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Art. 3.73. Administration et disposition
Les autres actes d’administration et les actes de disposition relatifs au
bien indivis doivent être accomplis avec l’accord de tous les copropriétaires, sauf si le juge estime qu’un refus constituerait un abus de droit.
Art. 3.74. Contribution proportionnelle aux charges
Chaque copropriétaire contribue aux charges de la copropriété
proportionnellement à sa part.
Ces charges sont les dépenses utiles de conservation et d’entretien,
ainsi que les frais d’administration, les impositions et autres charges
concernant le bien indivis.
Art. 3.75. Partage
Chaque copropriétaire peut exiger à tout moment le partage des
biens en copropriété fortuite. Conformément à l’article 1561 du Code
judiciaire, le même droit appartient à leurs créanciers.
Les copropriétaires peuvent toutefois convenir de suspendre le
partage pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Ce contrat peut
être renouvelé et est opposable aux tiers moyennant transcription dans
les registres du bureau compétent de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale si des immeubles sont concernés.

Art. 3.77. Extinction
L’article 3.75 n’est pas applicable à la copropriété volontaire.
Une copropriété volontaire à durée déterminée est seulement
opposable aux tiers pour le restant de sa durée et, au maximum,
pendant cinq ans, et, si des immeubles sont concernés, moyennant
transcription du contrat dans les registres du bureau compétent de
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale.
Si la copropriété volontaire est créée pour une durée indéterminée,
chaque copropriétaire peut, nonobstant clause contraire, résilier le
contrat, moyennant un délai raisonnable. Un créancier des indivisaires
peut demander en justice qu’il soit mis fin à la copropriété volontaire à
durée indéterminée aux mêmes conditions.
À défaut d’accord entre les copropriétaires, la durée du délai de
préavis est fixée par le juge. Celui-ci tient compte, notamment, des frais
déjà exposés par les parties, de la persistance du motif déterminant qui
a incité les parties à créer la copropriété volontaire et de l’inconvénient
qui résulte de la résiliation pour l’autre copropriétaire. Le délai de
résiliation ne peut excéder cinq ans.
Le présent article est également d’application aux biens en tontine ou
en accroissement.
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HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen
Art. 3.78. Definitie
De gedwongen mede-eigendom is elke vorm van mede-eigendom
waarbij het onverdeelde goed vanuit zijn functie of bestemming in
mede-eigendom moet zijn. Dat is met name het geval indien het een
accessorium is ten aanzien van een privatief goed van elk van de
mede-eigenaars. Evenwel is de gemene afsluiting onderworpen aan de
bijzondere regels van titel 5, ondertitel 2.
Onder voorbehoud van andere bepalingen in dit boek, zijn de
bepalingen van titel 4, ondertitel 1, van toepassing op deze vorm van
mede-eigendom.
De bepalingen van deze ondertitel zijn van dwingend recht.
Art. 3.79. Versterkte accessoriteit
Indien goederen vanuit hun aard in onverdeeldheid zijn omdat ze
een accessorium zijn bij een privatief goed, kunnen de mede-eigenaars
geen daden van beheer of beschikking stellen met betrekking tot hun
aandeel in de mede-eigendom, tenzij samen met dat privatief goed. Het
aandeel kan ook niet afzonderlijk van het privatieve goed in beslag
worden genomen.
Art. 3.80. Omvang van de aandelen
De aandelen van elk der mede-eigenaars worden bepaald volgens de
respectieve waarde van de privatieve goederen waaraan ze accessoir
zijn.
Art. 3.81. Lasten
De aan deze mede-eigendom verbonden lasten, met name de kosten
van onderhoud, herstelling en vernieuwing, worden omgeslagen naar
evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief goed, tenzij
wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut van deze accessoria voor elk van de privatieve delen.
De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria naar eigen inzicht
ook combineren.
Art. 3.82. Veranderingswerken
§ 1. Onder voorbehoud van andere bepalingen in dit Boek, staat het
aan elke mede-eigenaar vrij op zijn kosten aan het onverdeelde goed
veranderingen aan te brengen, mits hij de bestemming daarvan niet
wijzigt en aan de rechten van de andere mede-eigenaars geen afbreuk
doet.
§ 2. Bovendien hebben individuele mede-eigenaars en erkende
nutsoperatoren het wettelijke en kosteloze recht om kabels, leidingen
en bijbehorende faciliteiten in of op de gemeenschappelijke delen aan te
leggen, te onderhouden of te hernieuwen, in de mate dat deze werken
tot doel hebben om de infrastructuur voor de eigenaar of eigenaars en
gebruikers van de betrokken private delen op het vlak van energie,
water of telecommunicatie te optimaliseren en in de mate dat de andere
individuele mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging
van mede-eigenaars, hiervan geen financiële lasten moeten dragen.
Degene die voor eigen rekening deze infrastructuur heeft aangelegd,
blijft eigenaar van deze infrastructuur die zich in de gemeenschappelijke delen bevindt.
Daartoe zendt de individuele mede-eigenaar of de operator minstens
twee maanden voorafgaand aan de aanvang van de werken aan alle
andere mede-eigenaars of, indien er een syndicus is, aan deze laatste
per aangetekende zending waarin het adres van de afzender is
vermeld, een beschrijving van de voorgenomen werken en een
rechtvaardiging van de optimalisatie van de voorgenomen infrastructuur. De mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van
mede-eigenaars kunnen beslissen om zelf werken ter optimalisatie van
de infrastructuur uit te voeren, in welk geval zij op de in dit lid
vermelde wijze de andere mede-eigenaars en de operator op de hoogte
moeten brengen van hun voornemens. Deze werken nemen een
aanvang binnen zes maanden na ontvangst van hun aangetekende
zending.
Op straffe van verval van hun rechten, moeten de mede-eigenaars of,
in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars binnen die
twee maanden na de ontvangst van de aangetekende zending verzet
aantekenen tegen de voorgenomen werken via een aangetekende
zending aan de afzender en dit op grond van een rechtmatig belang.
Een rechtmatig belang doet zich voor in volgende situaties:
— er bevindt zich reeds dergelijke infrastructuur in de betrokken
gemeenschappelijke delen in het gebouw, of;
— de infrastructuur of de werken tot realisatie ervan veroorzaken
belangrijke schade op het vlak van het uitzicht van het gebouw of de
gemeenschappelijke delen, het gebruik van de gemeenschappelijke
delen, de hygiëne of de veiligheid ervan, of;

CHAPITRE 1er. — Dispositions générales
Art. 3.78. Définition
La copropriété forcée est toute forme de copropriété où le bien indivis
doit être en copropriété en raison de sa fonction ou de sa destination.
C’est notamment le cas si ce bien est l’accessoire d’un bien privatif de
chacun des copropriétaires. Toutefois, la clôture mitoyenne est soumise
aux règles particulières du titre 5, sous-titre 2.
Sous réserve d’autres dispositions du présent livre, les dispositions
du titre 4, sous-titre 1er, s’appliquent à cette forme de copropriété.
Les dispositions du présent sous-titre sont impératives.
Art. 3.79. Caractère accessoire renforcé
Si, par leur nature, des biens sont en indivision parce qu’ils sont
l’accessoire d’un bien privatif, les copropriétaires ne peuvent accomplir
d’actes d’administration ou de disposition quant à leur quote-part dans
la copropriété que conjointement avec le bien privatif. La quote-part ne
peut également être saisie qu’avec le bien privatif.
Art. 3.80. Ampleur des quotes-parts
Les quotes-parts de chacun des copropriétaires sont déterminées en
fonction de la valeur respective des biens privatifs dont elles sont
l’accessoire.
Art. 3.81. Charges
Les charges inhérentes à cette copropriété, notamment les frais
d’entretien, de réparation et de réfection, sont réparties en fonction de
la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident
de les répartir en proportion de l’utilité de ces accessoires pour chaque
bien privatif. Les parties peuvent également combiner à leur gré les
critères de valeur et d’utilité.
Art. 3.82. Travaux de modification
§ 1er. Sous réserve d’autres dispositions du présent Livre, il est
loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais le bien
indivis, pourvu qu’il n’en change pas la destination et qu’il ne nuise pas
aux droits des autres copropriétaires.
§ 2. En outre, les copropriétaires individuels et les opérateurs de
service d’utilité publique agréés ont légalement et à titre gratuit le droit
d’installer, d’entretenir ou de procéder à la réfection de câbles,
conduites et équipements y associés dans ou sur les parties communes,
dans la mesure où ces travaux ont pour but d’optimaliser l’infrastructure pour le ou les propriétaires et utilisateurs des parties privatives
concernées dans le domaine de l’énergie, de l’eau ou des télécommunications et dans la mesure où les autres copropriétaires individuels ou,
le cas échéant, l’association des copropriétaires ne doivent pas en
supporter les charges financières. Celui qui a installé cette infrastructure pour son propre compte reste propriétaire de cette infrastructure
qui se trouve dans les parties communes.
À cet effet, le copropriétaire individuel ou l’opérateur envoie au
moins deux mois avant le début des travaux à tous les autres
copropriétaires ou, s’il y a un syndic, à ce dernier, par envoi
recommandé mentionnant l’adresse de l’expéditeur, une description
des travaux envisagés et un justificatif de l’optimalisation de l’infrastructure envisagée. Les copropriétaires ou, le cas échéant, l’association
des copropriétaires peuvent décider d’effectuer eux-mêmes les travaux
d’optimalisation de l’infrastructure. Dans ce cas, ils informent les autres
copropriétaires et l’opérateur de leurs intentions comme indiqué au
présent alinéa. Ces travaux débutent au plus tard dans les six mois qui
suivent la réception de leur envoi recommandé.

À peine de déchéance de leurs droits, les copropriétaires ou, le cas
échéant, l’association des copropriétaires peuvent, dans les deux mois
qui suivent la réception de cet envoi recommandé, former opposition
contre les travaux envisagés via envoi recommandé à l’expéditeur, et ce
sur la base d’un intérêt légitime. Il y a un intérêt légitime dans les
situations suivantes:
— il existe déjà une telle infrastructure dans les parties communes
concernées de l’immeuble, ou;
— l’infrastructure ou les travaux de réalisation de celle-ci provoquent
d’importants dommages relatifs à l’apparence de l’immeuble ou des
parties communes, à l’usage des parties communes, à l’hygiène ou à
leur sécurité, ou;
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HOOFDSTUK 2. — Gedwongen mede-eigendom
van gebouwen of groepen van gebouwen

CHAPITRE 2. — Copropriété forcée d’immeubles
ou de groupes d’immeubles bâtis

Afdeling 1. — Algemene bepalingen
Art. 3.84. Algemene bepaling
De beginselen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom,
neergelegd in de artikelen 3.78 tot 3.83 en de bepalingen van dit
hoofdstuk zijn van toepassing op ieder onroerend goed waarop een
gebouw of groep van gebouwen is opgericht of kan worden opgericht
waarvan het eigendomsrecht verdeeld is volgens kavels die elk een
privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende
bestanddelen bevatten. Van dit hoofdstuk kan worden afgeweken
indien de aard van de gemeenschappelijke delen dat rechtvaardigt,
zolang alle mede-eigenaars instemmen met die afwijking en middels
een basisakte waarin afzonderlijke privatieve delen worden ingesteld.
Ieder gebouw of iedere groep van gebouwen waarop die beginselen
van toepassing zijn, moet worden beheerst door een basisakte, een
reglement van mede-eigendom en een reglement van interne orde
hetwelk onderhands kan worden opgemaakt.
Bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid tussen titels, worden de
gedeelten van gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle
mede-eigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht
gemeenschappelijk te zijn.
Indien het gebouw of de groep van gebouwen bestaat uit twintig
kavels of meer, is het mogelijk dat de basisakte bepaalt dat er één of
meer deelverenigingen worden opgericht voor de kavels van één of
meer gebouwen van de groep van gebouwen en, indien in een gebouw
een fysieke scheiding in duidelijk te onderscheiden onderdelen aanwezig is, voor de kavels van één of meer van die onderdelen. Deze
deelverenigingen zijn enkel bevoegd voor de in de basisakte aangeduide particulier gemeenschappelijke delen met dien verstande dat de
hoofdvereniging exclusief bevoegd blijft voor de algemeen gemeenschappelijke delen en de zaken die tot het gemeenschappelijk beheer
van de mede-eigendom behoren. De artikelen 3.84 en volgende zijn van
toepassing op deze deelverenigingen.
Art. 3.85. Statuten en reglement van interne orde
§ 1. De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de
statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen,
alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het
voorwerp zijn van een authentieke akte.
De basisakte bevat de beschrijving van het onroerend geheel en van
de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het
aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is
verbonden, waarbij voor die bepaling rekening wordt gehouden met de
respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van de
netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel, op grond van het met redenen omkleed verslag van een
notaris, een landmeter-expert, een architect of een vastgoedmakelaar.
Dit verslag wordt opgenomen in de basisakte.
Het reglement van mede-eigendom moet bevatten:
1° de beschrijving van de rechten en plichten van iedere medeeigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten.
De mede-eigenaars hebben een proportioneel recht op gebruik van de
gemeenschappelijke delen, tenzij anders in de statuten is bepaald. Een
dergelijke statutaire afwijking wordt vermoed een erfdienstbaarheid te
zijn, behoudens afwijkende clausule;
2° de met redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de
verdeling van de lasten, evenals, in voorkomend geval, de bedingen en
sancties met betrekking tot de niet-betaling van die lasten.

Section 1re. — Dispositions générales
Art. 3.84. Disposition générale
Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés aux articles 3.78
à 3.83, et les règles du présent chapitre, sont applicables à tout
immeuble ou groupe d’immeubles bâti ou susceptible d’être bâti dont
le droit de propriété est réparti par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part dans des éléments immobiliers communs. Il
peut être dérogé au présent chapitre si la nature des parties communes
le justifie, aussi longtemps que tous les copropriétaires s’accordent sur
cette dérogation et moyennant un acte de base créant des parties
privatives distinctes.
Tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis auxquels s’appliquent
ces principes doit être régi par un acte de base et un règlement de
copropriété, ainsi qu’un règlement d’ordre intérieur, qui peut être établi
sous signature privée.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées communes les parties de bâtiments ou de terrains affectées à l’usage de tous les
copropriétaires ou de certains d’entre eux.
Si l’immeuble ou le groupe d’immeubles comprend vingt lots ou
plus, l’acte de base peut prévoir la création d’une ou plusieurs
associations partielles pour les lots d’un ou plusieurs immeubles du
groupe d’immeubles et, si un immeuble comporte une séparation
physique en éléments clairement distincts, pour les lots d’un ou
plusieurs de ces éléments. Ces associations partielles ne sont compétentes que pour les parties communes particulières désignées dans
l’acte de base, étant entendu que l’association principale reste exclusivement compétente pour les parties communes générales et les
éléments qui relèvent de la gestion commune de la copropriété. Les
articles 3.84 et suivants s’appliquent à ces associations partielles.
Art. 3.85. Statuts et règlements d’ordre intérieur
§ 1er. L’acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent les
statuts de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis, ainsi que toute
modification apportée à ceux-ci, doivent faire l’objet d’un acte authentique.
L’acte de base comprend la description de l’ensemble immobilier et
des parties privatives et communes, ainsi que la fixation de la
quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative,
cette quote-part étant déterminée en tenant compte de leur valeur
respective fixée en fonction de la superficie nette au sol, de l’affectation
et de la situation de la partie privative, sur la base d’un rapport motivé
d’un notaire, d’un géomètre-expert, d’un architecte ou d’un agent
immobilier.
Ce rapport est repris dans l’acte de base.
Le règlement de copropriété doit comprendre:
1° la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes. Les
copropriétaires ont un droit d’usage proportionnel des parties communes, sauf dispositions contraires dans les statuts. Pareille dérogation
statutaire est présumée être une servitude, sauf clause dérogatoire;
2° les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des
charges ainsi que, le cas échéant, les clauses et les sanctions relatives au
non-paiement de ces charges.
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— aucune optimalisation de l’infrastructure ne résulte des travaux
envisagés ou les travaux envisagés alourdissent la charge financière des
autres copropriétaires ou utilisateurs.
Celui qui installe cette infrastructure, l’entretient ou procède à sa
réfection s’engage à exécuter les travaux de la manière qui engendre le
moins de nuisances possible pour les occupants et, pour ce faire, à se
concerter de bonne foi avec les autres copropriétaires ou, s’il y a un
syndic, avec lui. Les copropriétaires, les occupants ou, s’il y a un syndic,
ce dernier peuvent à tout moment suivre les travaux et demander des
informations à leur sujet au copropriétaire ou opérateur de service
d’utilité publique concerné.
Art. 3.83. Restrictions au partage
Les biens en copropriété forcée ne sont sujets à partage qu’avec
l’accord de l’ensemble des copropriétaires, à moins qu’ils n’aient perdu
toute utilité, même future ou potentielle, par rapport aux biens dont ils
sont l’accessoire.

Company: x

— geen optimalisatie van de infrastructuur resulteert uit de voorziene werken of de voorziene werken verzwaren de financiële lasten
van andere mede-eigenaars of gebruikers.
Degene die deze infrastructuur aanlegt, onderhoudt of hernieuwt,
verbindt zich ertoe om de werken uit te voeren op de wijze die het
minste hinder veroorzaakt aan de bewoners en hierover met de andere
mede-eigenaars of, indien er een syndicus is, met hem te goeder trouw
te overleggen. De mede-eigenaars, de bewoners of, indien er een
syndicus is deze laatste, kunnen te allen tijde de werken opvolgen en
hierover informatie opvragen bij de betrokken mede-eigenaar of
nutsoperator.
Art. 3.83. Beperking op de verdeling
De goederen in gedwongen mede-eigendom zijn enkel met het
akkoord van alle mede-eigenaars vatbaar voor verdeling, tenzij indien
ze ieder, zelfs toekomstig of potentieel, nut verloren hebben ten aanzien
van de goederen waarvan ze een accessorium zijn.
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Ces parties adressent par envoi recommandé à tous les autres
copropriétaires un projet de modification des statuts, au moins deux
mois avant la passation de l’acte modificatif, dans lequel les coordonnées du notaire instrumentant sont explicitement indiquées. À peine de
déchéance de ses droits, un copropriétaire doit s’opposer à la modification précitée dans les deux mois de la réception de cet envoi par envoi
recommandé au notaire concerné et, le cas échéant, agir en justice.

§ 3. Il est établi un règlement d’ordre intérieur par acte sous
signature privée. Le règlement d’ordre intérieur contient au moins:
1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et
aux pouvoirs de l’assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le
montant fixé par l’assemblée générale en application de l’article 3.88,
§ 1er, 1°, c);
2° le mode de nomination d’un syndic, l’étendue de ses pouvoirs, la
durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les
modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations
consécutives à la fin de sa mission;
3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient
l’assemblée générale ordinaire de l’association des copropriétaires.
§ 4. Est réputée non écrite toute clause qui limite le droit du
copropriétaire de confier la gestion de son lot à la personne de son
choix.
§ 5. Est réputée non écrite toute clause qui confie à un ou plusieurs
arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des conflits qui surgiraient
concernant l’application du présent chapitre. Cela n’exclut pas l’application des articles 1724 et suivants du Code judiciaire sur la médiation
ni celle des articles 1738 et suivants du Code judiciaire relatifs au droit
collaboratif.
Section 2. — De la personnalité juridique de l’association
des copropriétaires
Art. 3.86. Association des copropriétaires
§ 1er. L’association des copropriétaires acquiert la personnalité
juridique au moment où sont réunies les deux conditions suivantes:
1° la naissance de l’indivision par la cession ou l’attribution d’un lot
au moins;
2° la transcription de l’acte de base et du règlement de copropriété
dans les registres du bureau compétent de l’Administration générale de
la Documentation patrimoniale. Les plans de l’immeuble peuvent y être
annexés sous forme de copie certifiée conforme par le notaire.
Elle porte la dénomination: “association des copropriétaires”, suivie
des indications relatives à la situation de l’immeuble ou du groupe
d’immeubles bâtis.
Elle a son siège dans l’immeuble. S’il s’agit d’un groupe d’immeubles, l’acte de base détermine quel immeuble constitue le siège de
l’association.
Tous les documents émanant de l’association des copropriétaires
mentionnent le numéro d’entreprise de ladite association.
§ 2. En cas d’omission ou de retard dans la transcription des statuts,
l’association des copropriétaires ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers lesquels auront néanmoins la faculté
d’en faire état contre elle. Les associations partielles ne peuvent
disposer de la personnalité juridique qu’à partir du moment où
l’association principale dont elles dépendent dispose elle-même de la
personnalité juridique.
§ 3. L’association des copropriétaires ne peut avoir d’autre patrimoine que les meubles nécessaires à l’accomplissement de son objet,
qui consiste exclusivement dans la conservation et l’administration de
l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis. Le patrimoine de
l’association des copropriétaires est composé, au minimum, d’un fonds
de roulement et d’un fonds de réserve.
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Afdeling 2. — Rechtspersoonlijkheid
van de vereniging van mede-eigenaars.
Art. 3.86. Vereniging van mede-eigenaars
§ 1. De vereniging van mede-eigenaars verkrijgt rechtspersoonlijkheid wanneer de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:
1° het ontstaan van de onverdeeldheid door de overdracht of de
toekenning van ten minste een kavel;
2° de overschrijving van de basisakte en van het reglement van
mede-eigendom in de registers van het bevoegde kantoor van de
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De plannen van het gebouw kunnen daarbij in de vorm van een door de notaris
voor eensluidend verklaard afschrift als bijlage worden gevoegd.
Zij draagt de benaming: “vereniging van mede-eigenaars”, gevolgd
door de vermeldingen betreffende de ligging van het gebouw of de
groep van gebouwen.
Zij heeft haar zetel in het gebouw. Indien het over een groep van
gebouwen gaat, moet de basisakte bepalen in welk gebouw de zetel van
de vereniging gevestigd is.
Alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars
vermelden het ondernemingsnummer van die vereniging.
§ 2. Indien de statuten niet of niet tijdig werden overgeschreven, kan
de vereniging van mede-eigenaars zich ten aanzien van derden niet op
haar rechtspersoonlijkheid beroepen; deze zijn echter wel gerechtigd ze
in te roepen tegen de vereniging. De deelverenigingen kunnen maar
over rechtspersoonlijkheid beschikken vanaf het ogenblik dat de
hoofdvereniging waarvan zij afhangen, zelf over rechtspersoonlijkheid
beschikt.
§ 3. De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen
hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van
haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het
gebouw of de groep van gebouwen. Het vermogen van de vereniging
van mede-eigenaars bestaat minstens uit een werkkapitaal en een
reservekapitaal.

§ 2. Les parties qui ont signé les statuts initiaux ont le droit, jusqu’au
moment de la réception provisoire des parties communes concernées,
d’apporter des modifications aux statuts, pour autant que ce soit justifié
par des circonstances d’ordre technique ou dans l’intérêt légitime de
l’association des copropriétaires, que cela n’affecte pas les droits des
autres copropriétaires sur leur partie privative et que cela n’alourdisse
pas les obligations d’un ou plusieurs copropriétaires. Les parties qui
ont signé les statuts initiaux supportent les frais liés à cette modification.
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§ 2. De partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend,
hebben het recht om tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering
van de betrokken gemeenschappelijke delen wijzigingen aan de
statuten aan te brengen, voor zover zulks door technische omstandigheden of in het rechtmatig belang van de vereniging van medeeigenaars is ingegeven, niet aan de rechten van de andere medeeigenaars op hun privatief gedeelte raakt en de verplichtingen van één
of meerdere mede-eigenaars niet verzwaart. De partijen die de
oorspronkelijke statuten hebben ondertekend, dragen de kosten voor
deze wijziging.
Deze partijen zenden per aangetekende zending aan alle andere
mede-eigenaars een ontwerp van de wijzigende statuten, minstens
twee maanden voorafgaand aan het verlijden van de wijzigende akte,
waarin de contactgegevens van de instrumenterende notaris uitdrukkelijk zijn vermeld. Op straffe van verval van zijn rechten, moet een
mede-eigenaar binnen twee maanden na de ontvangst van deze
zending verzet aantekenen tegen de voorgenomen wijziging via
aangetekende zending aan de betrokken notaris en, in voorkomend
geval, in rechte treden.
§ 3. Er wordt een reglement van interne orde opgesteld bij
onderhandse akte. Het reglement van interne orde bevat minstens:
1° de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en
de bevoegdheden van de algemene vergadering, evenals, in voorkomend geval, het door de algemene vergadering bepaalde bedrag
overeenkomstig artikel 3.88, § 1, 1°, c);
2° de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn
bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de nadere regels voor de
hernieuwing ervan, de nadere regels voor de eventuele opzegging van
zijn contract, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende
verplichtingen;
3° de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de gewone
algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt.
§ 4. Ieder beding dat het recht beperkt van de mede-eigenaar om het
beheer van zijn kavel toe te vertrouwen aan een persoon van zijn keuze,
wordt voor niet geschreven gehouden.
§ 5. Ieder beding dat de rechtsmacht om geschillen die in verband
met de toepassing van dit hoofdstuk zouden rijzen aan één of meer
arbiters opdraagt, wordt voor niet geschreven gehouden. Dat sluit de
toepassing van de artikelen 1724 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek inzake bemiddeling niet uit, noch de toepassing van artikelen 1738 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek inzake collaboratieve onderhandelingen.
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Onder “reservekapitaal” wordt verstaan de som van de periodiek
ingebrachte bedragen die zijn bestemd voor het dekken van nietperiodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het
verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van een lift, of
het leggen van een nieuwe dakbedekking.

On entend par “fonds de réserve”, la somme des apports de fonds
périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles
que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage,
la réparation ou le renouvellement d’un ascenseur ou la pose d’une
nouvelle chape de toiture.

De vereniging van mede-eigenaars moet uiterlijk na afloop van vijf
jaar na datum van de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw een reservekapitaal aanleggen waarvan de
jaarlijkse bijdrage niet lager mag zijn dan vijf procent van het totaal van
de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar; de
vereniging van mede-eigenaars kan met een vier vijfde meerderheid
van de stemmen beslissen om dit verplicht reservekapitaal niet aan te
leggen.

L’association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l’issue
d’une période de cinq ans suivant la date de la réception provisoire des
parties communes de l’immeuble, un fonds de réserve dont la
contribution annuelle ne peut être inférieure à cinq pour cent de la
totalité des charges communes ordinaires de l’exercice précédent;
l’association des copropriétaires peut décider à une majorité de quatre
cinquième des voix de ne pas constituer ce fonds de réserve obligatoire.

Die bedragen moeten op diverse rekeningen worden geplaatst,
waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor werkkapitaal en
een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal; al deze rekeningen
moeten op naam van de vereniging van mede-eigenaars worden
geopend.

Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte
distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts
au nom de l’association des copropriétaires.

Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars bestaat uit de
door de algemene vergadering bepaalde periodieke bijdragen van de
mede-eigenaars. De syndicus kan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen nemen voor de invordering van de lasten.

Le patrimoine de l’association des copropriétaires est constitué par
des apports périodiques des copropriétaires décidés par l’assemblée
générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et
extrajudiciaires pour la récupération des charges.

Wanneer de eigendom van een kavel bezwaard is met een vruchtgebruik, zijn de titularissen van de zakelijke rechten hoofdelijk gehouden
tot de betaling van die lasten. De syndicus deelt bij de oproep tot
kapitaalinbreng aan alle betrokken partijen mee welk deel bestemd zal
zijn voor het reservekapitaal.

Lorsque la propriété d’un lot est grevée d’un droit d’usufruit, les
titulaires des droits réels sont solidairement tenus du paiement de ces
charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de
l’appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve.

§ 4. Onverminderd artikel 3.92, § 6, kan de tenuitvoerlegging van
beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden gedaan op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar
evenredigheid van zijn aandeel gebruikt voor de stemming overeenkomstig artikel 3.87, § 6, hetzij in het eerste lid, hetzij in het tweede lid,
afhankelijk van het geval.

§ 4. Sans préjudice de l’article 3.92, § 6, l’exécution des décisions
condamnant l’association des copropriétaires peut être poursuivie sur
le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement aux quotesparts utilisées pour le vote conformément à l’article 3.87, § 6, soit dans
son alinéa 1er, soit dans son alinéa 2, selon le cas.

Afdeling 3. — Organen van de vereniging van mede-eigenaars

Section 3. — Des organes de l’association des copropriétaires

Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie

Art. 3.87. Assemblée générale: organisation

§ 1. Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene
vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen. Hij kan zich laten
bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste
vier werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering daarvan bij
aangetekende zending in kennis stelt. Deze persoon mag tijdens de
algemene vergadering de discussie niet leiden, noch ze monopoliseren.

§ 1er. Chaque propriétaire d’un lot fait partie de l’assemblée générale
et participe à ses délibérations. Il peut se faire assister d’une personne
à la condition d’en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins
quatre jours ouvrables avant le jour de l’assemblée générale. Cette
personne ne peut ni diriger ni monopoliser la discussion pendant
l’assemblée générale.

In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve
kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met
een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning,
wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon
aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de belanghebbenden en zijn wettelijke of contractuele vertegenwoordiger niet
kunnen deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber, wijzen de
andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze laatste
wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht
van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle
documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars.
De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van
hun lasthebber mee.

En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou
lorsque la propriété d’un lot privatif est grevée d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage ou d’habitation, le droit de
participation aux délibérations de l’assemblée générale est suspendu
jusqu’à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur
mandataire. Lorsque l’un des intéressés et son représentant légal ou
contractuel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les
autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est
convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux
délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de
l’association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit
au syndic l’identité de leur mandataire.

§ 2. De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in het
reglement van interne orde vastgelegde periode of telkens als er
dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet
worden genomen.

§ 2. Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période
fixée par le règlement d’ordre intérieur ou chaque fois qu’une décision
doit être prise d’urgence dans l’intérêt de la copropriété.

Onverminderd het eerste lid, houdt de syndicus een algemene
vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste
één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.
Dit verzoek wordt bij aangetekende zending aan de syndicus gericht,
die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de
bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars.

Sans préjudice de l’alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale
sur requête d’un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au
moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette
requête est adressée au syndic par envoi recommandé et celui-ci
adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la
réception de la requête.

Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van
de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de
algemene vergadering bijeenroepen.

Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires
qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l’assemblée générale.
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On entend par “fonds de roulement”, la somme des avances faites
par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses
périodiques telles que les frais de chauffage et d’éclairage des parties
communes, les frais de gérance et de conciergerie.
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Onder “werkkapitaal” wordt verstaan de som van de voorschotten
die zijn betaald door de mede-eigenaars als voorziening voor het
betalen van de periodieke uitgaven, zoals de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemeenschappelijke delen, de beheerskosten en de
uitgaven voor de huisbewaarder.
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§ 3. De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het
uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met
opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd.
De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom, ten
minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van
interne orde bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden.

§ 3. La convocation indique le lieu, le jour et l’heure auxquels aura
lieu l’assemblée, ainsi que l’ordre du jour avec le relevé des points qui
seront soumis à discussion. Le syndic inscrit à l’ordre du jour les
propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété, qu’il
a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période,
fixée dans le règlement d’ordre intérieur, au cours de laquelle
l’assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.

De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.

La convocation indique les modalités de consultation des documents
relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour.

De bijeenroeping geschiedt bij een aangetekende zending, tenzij de
geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de
syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden
geacht geldig te zijn. De administratieve kosten voor de oproeping voor
de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van
mede-eigenaars.

La convocation est effectuée par envoi recommandé, à moins que les
destinataires n’aient accepté, individuellement, explicitement et par
écrit, de recevoir la convocation par un autre moyen de communication.
Les convocations envoyées à la dernière adresse connue du syndic à la
date de l’envoi sont réputées régulières. Les frais administratifs
afférents à la convocation à l’assemblée générale sont à charge de
l’association des copropriétaires.

Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste
vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht.

Sauf dans les cas d’urgence, la convocation est communiquée quinze
jours au moins avant la date de l’assemblée.

§ 4. Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars, dan wel de
raad van mede-eigendom zo er een is, de syndicus de punten meedelen
waarvan zij willen dat ze op de agenda van een algemene vergadering
worden geplaatst. Die punten worden door de syndicus in aanmerking
genomen, overeenkomstig paragraaf 3. Kunnen die punten evenwel
niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening
houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft
ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende
algemene vergadering geplaatst.

§ 4. À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil de
copropriété s’il en existe un, peuvent notifier au syndic les points dont
ils demandent qu’ils soient inscrits à l’ordre du jour d’une assemblée
générale. Ces points sont pris en compte par le syndic, conformément
au paragraphe 3. Toutefois, compte tenu de la date de réception de la
demande par le syndic, si ces points ne peuvent être inscrits à l’ordre du
jour de cette assemblée, ils le sont à l’ordre du jour de l’assemblée
générale suivante.

§ 5. De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar
voorgezeten.

§ 5. L’assemblée générale est présidée par un copropriétaire.

De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer
aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de
mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten
minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen
bezitten.

L’assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de
l’assemblée générale, plus de la moitié des copropriétaires sont présents
ou représentés et pour autant qu’ils possèdent au moins la moitié des
quotes-parts dans les parties communes.

Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig
wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn
aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van
de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.

Néanmoins, l’assemblée générale délibère aussi valablement si les
copropriétaires présents ou représentés au début de l’assemblée
générale représentent plus de trois quarts des quotes-parts dans les
parties communes.

Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede
algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste
vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van medeeigendom waarvan ze houder zijn.

Si aucun des deux quorums n’est atteint, une deuxième assemblée
générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra
délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou
représentés et les quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires.

§ 6. Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat
overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.

§ 6. Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.

Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een
gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen
enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die
beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet
in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een aantal stemmen
naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten.

Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains
copropriétaires seulement les charges concernant une partie commune
de l’immeuble ou du groupe d’immeubles, seuls ces copropriétaires
prennent part au vote à la seule condition que ces décisions ne portent
pas atteinte à la gestion commune de la copropriété. Chacun d’eux vote
avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans lesdites
charges.

§ 7. Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door
een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering.

§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire,
membre de l’assemblée générale ou non.

De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.

La procuration désigne nommément le mandataire.

De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden
voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een
algemene of specifieke notariële volmacht. Een volmacht verleend voor
een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die
georganiseerd wordt omdat voor de eerste algemene vergadering het
quorum niet werd bereikt, tenzij anders bepaald.

La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner
qu’une assemblée générale, hormis le cas d’une procuration notariée
générale ou spéciale. Sauf disposition contraire, une procuration
octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l’assemblée
générale organisée en raison de l’absence de quorum lors de la première
assemblée générale.

Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of
lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de
stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde medeeigenaars beschikken.

Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou
mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix
dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
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À défaut d’un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le
président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou
plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des
quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l’assemblée générale aux fins de nommer un syndic.
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Bij gebreke van een syndicus kan de raad van mede-eigendom of, bij
gebreke daarvan, de voorzitter van de laatste algemene vergadering of,
bij gebreke daarvan, één of meer mede-eigenaars die ten minste een
vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, de
algemene vergadering bijeenroepen teneinde een syndicus aan te
wijzen.
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Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un
mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total
des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède
pas 10 % du total des voix affectées à l’ensemble des lots de la
copropriété.
Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d’un copropriétaire
à l’assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s’il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l’assemblée.

Les abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considérés
comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise.
§ 9. Aucune personne mandatée ou employée par l’association des
copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout
autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration
aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.
§ 10. Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par
l’assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom
des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
À la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le
président de l’assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de
l’ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents
à ce moment ou leurs mandataires.
§ 11. Les membres de l’association des copropriétaires peuvent
prendre à l’unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des
compétences de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui
doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le
procès-verbal.
§ 12. Le syndic consigne les décisions visées aux paragraphes 10 et 11
dans le registre prévu à l’article 3.93, § 4, dans les trente jours suivant
l’assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, à tout
titulaire d’un droit réel sur un lot disposant, le cas échéant en vertu de
l’article 3.87, § 1er, alinéa 2, du droit de vote à l’assemblée générale, et
aux autres syndics. Si l’un d’eux n’a pas reçu le procès-verbal dans le
délai fixé, il en informe le syndic par écrit.
Art. 3.88. Assemblée générale: prise de décision
§ 1er. L’assemblée générale décide:
1° à la majorité des deux tiers des voix:
a) de toute modification aux statuts pour autant qu’elle ne concerne
que la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes,
sans préjudice de l’article 3.85, § 2;
b) de tous travaux affectant les parties communes, à l’exception des
travaux imposés par la loi et des travaux conservatoires et d’administration provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue des
voix des copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de
l’article 3.89, § 5, 2°;
c) du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise
en concurrence est obligatoire, sauf les actes visés à l’article 3.89, § 5, 2°;
d) moyennant une motivation spéciale, de l’exécution de travaux à
certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou
économiques, sera assurée par l’association des copropriétaires.
Cette décision ne modifie pas la répartition des coûts de l’exécution
de ces travaux entre les copropriétaires.
2° à la majorité des quatre cinquième des voix:
a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la
modification de la répartition des charges de copropriété;
b) de la modification de la destination de l’immeuble ou d’une partie
de celui-ci;
c) de la reconstruction de l’immeuble ou de la remise en état de la
partie endommagée en cas de destruction partielle;
d) de toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir
communs;
e) de tous actes de disposition de biens immobiliers communs, y
compris la modification des droits réels d’usage existant sur les parties
communes au profit d’un seul copropriétaire, à condition que cela soit
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§ 8. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité
absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au
moment du vote, sauf si la loi exige une majorité qualifiée.
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Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber
mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de
stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet
meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan
alle kavels van de mede-eigendom.
De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden
op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij
mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de
beraadslagingen van de vergadering.
§ 8. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen
bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die
op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.
Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als
uitgebrachte stemmen.
§ 9. Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand
die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten
levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk
of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen
over de opdracht die hem werd toevertrouwd.
§ 10. De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden
genomen door de algemene vergadering met vermelding van de
behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen
hebben gestemd of zich hebben onthouden.
Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing
ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de
bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat
ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.
§ 11. De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, met
eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die
welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt
hiervan notulen op.
§ 12. De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene
vergadering de beslissingen bedoeld in de paragrafen 10 en 11 op in het
register bedoeld in artikel 3.93, § 4, en bezorgt die binnen diezelfde
termijn aan elke titularis van een zakelijk recht op een kavel die, in
voorkomend geval krachtens artikel 3.87, § 1, tweede lid, stemrecht
heeft in de algemene vergadering en aan de andere syndici. Als een van
hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen,
brengt hij de syndicus daarvan schriftelijk op de hoogte.
Art. 3.88. Algemene vergadering: besluitvorming
§ 1. De algemene vergadering beslist:
1° bij meerderheid van twee derde van de stemmen:
a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het
genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten
betreft, onverminderd artikel 3.85, § 2;
b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten,
met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot
behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan
worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 3.89, § 5, 2°;
c) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk
mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 3.89, § 5, 2°,
bedoelde daden;
d) met bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden
uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars.
Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor
deze werken over de mede-eigenaars.
2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:
a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de
wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;
b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of
van een deel daarvan;
c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van
het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;
d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd
om gemeenschappelijk te worden;
e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen. Dit omvat ook de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één mede-eigenaar op de gemeenschappelijke
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f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 3.84, vierde
lid;

f) de la modification des statuts en fonction de l’article 3.84, alinéa 4;

g) over de verdeling van een kavel of over de volledige of
gedeeltelijke vereniging van twee of meer kavels;

g) de la division d’un lot ou de la réunion, totale ou partielle, de deux
ou plusieurs lots;

h) over de afbraak of de volledige heropbouw van het gebouw om
redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor de
aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig
zou zijn. Een mede-eigenaar kan afstand doen van zijn kavel ten gunste
van de andere mede-eigenaars indien de waarde ervan lager is dan het
aandeel dat hij ten laste zou moeten nemen in de totale kostprijs van de
werken, in voorkomend geval, tegen een in onderling akkoord of door
de rechter vastgestelde compensatie. Indien de voornoemde redenen
ontbreken, moet de beslissing tot afbraak of tot volledige heropbouw
genomen worden bij unanimiteit, overeenkomstig de regels beschreven
in paragraaf 3.

h) de la démolition ou de la reconstruction totale de l’immeuble,
motivée par des raisons de salubrité ou de sécurité ou par le coût
excessif par rapport à la valeur de l’immeuble existant d’une mise en
conformité de l’immeuble aux dispositions légales. Un copropriétaire
peut abandonner, le cas échéant, contre compensation fixée de commun
accord ou par le juge, son lot en faveur des autres copropriétaires, si la
valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu’il devrait prendre en
charge dans le coût total des travaux. Si les raisons précitées font
défaut, la décision de démolition et de reconstruction totale doit être
prise à l’unanimité, selon les règles décrites au paragraphe 3.

§ 2. In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, worden de
vergoedingen die in de plaats komen van het vernietigde onroerend
goed bij voorrang aangewend voor de heropbouw ervan, indien
daartoe beslist wordt.

§ 2. En cas de destruction totale ou partielle, les indemnités
représentatives de l’immeuble détruit sont affectées par priorités à la
reconstruction lorsque celle-ci est décidée.

Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de mede-eigenaar, de
bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor het schadegeval, zijn de
mede-eigenaars verplicht in geval van heropbouw of herstel bij te
dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in de
mede-eigendom.

Sans préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l’occupant
ou le tiers, responsable du sinistre, les copropriétaires sont tenus, en cas
de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais en
proportion de leur quote-part dans la copropriété.

§ 3. Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle medeeigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van
de mede-eigendom, middels de overlegging van een verslag zoals
bepaald in artikel 3.85, § 1, tweede lid.

§ 3. Il est statué à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires sur
toute modification de la répartition des quotes-parts de copropriété,
moyennant la production d’un rapport tel que prévu à l’article 3.85,
§ 1er, alinéa 2.

Wanneer de algemene vergadering echter, met de door de wet
vereiste meerderheid, besluit tot de werken, de verdeling of de
vereniging van kavels of daden van beschikking, kan zij, met dezelfde
gekwalificeerde meerderheid, beslissen over de wijziging van de
verdeling van de aandelen van mede-eigendom in geval die wijziging
noodzakelijk is.

Toutefois, lorsque l’assemblée générale, à la majorité qualifiée requise
par la loi, décide de travaux, de la division ou la réunion de lots ou
d’actes de disposition, elle peut statuer, à la même majorité qualifiée,
sur la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété
dans les cas où cette modification est nécessaire.

Wanneer tot oprichting van deelverenigingen beslist wordt bij de
door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van de aandelen
van de mede-eigendom die ingevolge deze wijziging noodzakelijk is,
door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden
beslist.

S’il est décidé de la constitution d’associations partielles à la majorité
requise par la loi, la modification des quotités de la copropriété
nécessaire en conséquence de cette modification peut être décidée par
l’assemblée générale à la même majorité.

§ 4. Wanneer de wet eenparigheid van alle mede-eigenaars voorschrijft en die in de algemene vergadering niet wordt bereikt door de
afwezigheid van een of meerdere mede-eigenaars, zal er een nieuwe
algemene vergadering bijeenkomen na een termijn van minstens dertig
dagen waarin de betrokken beslissing met eenparigheid van stemmen
van alle aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars kan worden
genomen.

§ 4. Lorsque la loi exige l’unanimité de tous les copropriétaires et que
celle-ci n’est pas atteinte à l’assemblée générale pour cause d’absence
d’un ou plusieurs copropriétaires, une nouvelle assemblée générale
sera réunie après un délai de trente jours au moins, lors de laquelle la
décision en question pourra être prise à l’unanimité de tous les
copropriétaires présents ou représentés.

Art. 3.89. Syndicus

Art. 3.89. Syndic

§ 1. Wanneer de syndicus niet in het reglement van interne orde
aangesteld werd, wordt hij benoemd door de eerste algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op
verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende
derde.

§ 1er. Lorsqu’il n’est pas désigné par le règlement d’ordre intérieur,
le syndic est nommé par la première assemblée générale ou, à défaut,
par décision du juge, à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers
ayant un intérêt.

De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de
vereniging van mede-eigenaars en de daaraan gekoppelde vergoeding,
staan in een schriftelijke overeenkomst. Die overeenkomst omvat met
name de lijst van de forfaitaire prestaties en de lijst van de aanvullende
prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen. Een niet-vermelde
prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding behoudens beslissing van de algemene vergadering.

Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l’association
des copropriétaires, et la rémunération y afférente, figurent dans un
contrat écrit. Ce contrat comprend notamment la liste des prestations
sous forfait et la liste des prestations complémentaires et leurs
rémunérations. Toute prestation non mentionnée ne peut donner lieu à
une rémunération sauf décision de l’assemblée générale.

Indien hij is aangesteld in het reglement van interne orde, neemt zijn
mandaat van rechtswege een einde bij de eerste algemene vergadering.

S’il a été désigné dans le règlement d’ordre intérieur, son mandat
expire de plein droit lors de la première assemblée générale.

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar
kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de
algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet
wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding.

Le mandat du syndic ne peut excéder trois ans, mais peut être
renouvelé par décision expresse de l’assemblée générale. Le seul fait de
ne pas renouveler ce mandat ne peut donner lieu à une indemnité.

Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, kan hij geen verbintenissen aangaan voor een
termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat.

Sous réserve d’une décision expresse de l’assemblée générale, il ne
peut souscrire aucun engagement pour un terme excédant la durée de
son mandat.
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motivé par l’intérêt légitime de l’association des copropriétaires, le cas
échéant contre le paiement d’une indemnité proportionnelle au dommage que cela pourrait causer;
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delen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig
belang van de vereniging van mede-eigenaars, in voorkomend geval,
tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die
zulks mocht veroorzaken;
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§ 2. Un extrait de l’acte portant désignation ou nomination du syndic
est affiché, dans les huit jours à dater de la prise de cours de sa mission,
de manière inaltérable et visible à tout moment à l’entrée de l’immeuble, siège de l’association des copropriétaires.

L’affichage de l’extrait se fait à la diligence du syndic.
§ 3. Le Roi fixe la procédure d’inscription du syndic à la BanqueCarrefour des Entreprises.
§ 4. Lorsque la signification ne peut être faite conformément à
l’article 35 du Code judiciaire, elle se fait conformément à l’article 38 du
même Code.
La lettre visée à l’article 38, § 1er, alinéa 3, doit alors être adressée au
domicile du syndic.
§ 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le
règlement d’ordre intérieur, le syndic est chargé:
1° d’exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l’assemblée
générale;
2° d’accomplir tous actes conservatoires et tous actes d’administration provisoire;
3° d’administrer les fonds de l’association des copropriétaires
conformément à l’article 3.86, § 3;
4° de représenter l’association des copropriétaires, tant en justice que
dans la gestion des affaires communes. Sous réserve de dispositions
contraires dans le présent sous-titre, la correspondance recommandée
est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence
ou au siège social du syndic et au siège de l’association des
copropriétaires;
5° de fournir le relevé des dettes visées à l’article 3.94, § 2, dans les
trente jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;
6° de communiquer à toute personne occupant l’immeuble en vertu
d’un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à
l’assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de
formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties
communes qui seront à ce titre communiquées à l’assemblée. La
communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les
parties communes de l’immeuble;
7° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce
soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat,
l’ensemble du dossier de la gestion de l’immeuble à son successeur ou,
en l’absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée
générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion,
tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été
réglés, ainsi que les documents prouvant l’affectation qui a été donnée
à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la
copropriété;
8° de souscrire une assurance responsabilité couvrant l’exercice de sa
mission et de fournir la preuve de cette assurance; en cas de mandat
gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l’association des
copropriétaires;
9° de permettre aux copropriétaires d’avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de
toutes les manières définies dans le règlement d’ordre intérieur ou par
l’assemblée générale;
10° de conserver, le cas échéant, le dossier d’intervention ultérieure
de la façon fixée par le Roi;
11° de présenter, pour la mise en concurrence visée à l’article 3.88,
§ 1er, 1°, c), une pluralité de devis établis sur la base d’un cahier des
charges préalablement élaboré;
12° de soumettre à l’assemblée générale ordinaire un rapport
d’évaluation des contrats de fournitures régulières;
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L’extrait indique, outre la date de la désignation ou de la nomination,
les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou, s’il s’agit d’une
société, sa forme, sa dénomination sociale, son siège social ainsi que son
numéro d’entreprise si la société est inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises. Il doit être complété par toutes autres indications permettant à tout intéressé de communiquer avec le syndic sans délai et
notamment le lieu où le règlement d’ordre intérieur et le registre des
décisions de l’assemblée générale peuvent être consultés.
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§ 2. Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of
benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen te rekenen van de
datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op onveranderlijke
wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan
de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van
mede-eigenaars gevestigd is.
Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het
uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm,
haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen. Het uittreksel moet worden aangevuld met alle
andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken
onverwijld met de syndicus in contact te treden, met name de plaats
waar het reglement van interne orde en het register met de beslissingen
van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd.
De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van
de syndicus.
§ 3. De Koning bepaalt de procedure voor de inschrijving van de
syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
§ 4. Indien de betekening niet kan worden gedaan overeenkomstig
artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek, geschiedt zij overeenkomstig
artikel 38 van dat Wetboek.
De brief bedoeld in artikel 38, § 1, derde lid, moet dan aan de
woonplaats van de syndicus worden gericht.
§ 5. Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van
interne orde wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht:
1° de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te
voeren en te laten uitvoeren;
2° alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig
beheer te stellen;
3° het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren
overeenkomstig artikel 3.86, § 3;
4° de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het
beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze ondertitel, wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de
woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de
maatschappelijke zetel van de syndicus en aan de zetel van de
vereniging van mede-eigenaars;
5° de lijst van de schulden bedoeld in artikel 3.94, § 2, over te leggen
binnen dertig dagen te rekenen van het verzoek van de notaris;
6° aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens een
persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen
stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen om hem
in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking
tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen als
zodanig aan de vergadering worden medegedeeld. De mededeling
wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw;
7° indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft
genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van
zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan
zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste
algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een
historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend,
alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd
gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de
mede-eigendom terug te vinden is;
8° een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening
van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in
geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering aangegaan op
kosten van de vereniging van mede-eigenaars;
9° het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle
niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel
op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van interne orde, of
door de algemene vergadering;
10° desgevallend, het postinterventie-dossier te bewaren op de wijze
die door de Koning is vastgesteld;
11° ten behoeve van de in artikel 3.88, § 1, 1°, c), bedoelde
mededinging meerdere kostenramingen over te leggen, op grond van
een vooraf opgemaakt bestek;
12° aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor
te leggen in verband met de overeenkomsten voor geregeld verrichte
leveringen;
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14° de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd
is deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering,
en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de notaris, indien hij de
syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten
die overeenkomstig artikel 3.30 in de registers van het bevoegde
kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie worden overgeschreven, de naam, het adres, de aandelen en de
referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen;

14° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit
de participer aux délibérations de l’assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s’il en fait la
demande au syndic, dans le cadre de la transcription d’actes qui sont
transcrits dans les registres du bureau compétent de l’Administration
générale de la Documentation patrimoniale conformément à l’article 3.30, les noms, adresses, quotes-parts et références des lots des
autres copropriétaires;

15° de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren
op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het
door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel. Elke mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, de
garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels omvat, mag
een vereenvoudigde boekhouding voeren die ten minste een weerspiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de
kasmiddelen, alsook van de mutaties van beschikbare middelen in
contant geld of op de rekeningen, van het bedrag van het werkkapitaal
en het reservekapitaal bedoeld in artikel 3.86, § 3, tweede en derde lid,
van de schuldvorderingen en de schulden van de mede-eigenaars;

15° de tenir les comptes de l’association des copropriétaires de
manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum
normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots
à l’exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une
comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les
dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des
disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de
roulement et du fonds de réserve visés à l’article 3.86, § 3, alinéas 2 et 3,
les créances et les dettes des copropriétaires;

16° de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven
voor het onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw,
alsook een begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te
verwachten kosten; die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; zij worden
toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering die over die
begrotingen moet stemmen. In voorkomend geval plaatst de syndicus
de vraag aangaande de in de komende jaren te plannen buitengewone
werken op de agenda van de algemene vergadering.

16° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses
courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des
parties communes et équipements communs de l’immeuble, ainsi
qu’un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces
budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l’association des copropriétaires; ils sont joints à l’ordre du jour de l’assemblée
générale appelée à voter sur ces budgets. Le cas échéant, le syndic
inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux
extraordinaires à prévoir pour les années à venir.

§ 6. De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan
zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de
algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor
welomschreven doeleinden.

§ 6. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer
ses pouvoirs sans l’accord de l’assemblée générale et seulement pour
une durée ou à des fins déterminées.

§ 7. De algemene vergadering kan steeds de syndicus ontslaan. Zij
kan hem eveneens, indien zij dit wenselijk acht, een voorlopig syndicus
toevoegen voor een welbepaalde duur of voor welbepaalde doeleinden.
Evenwel kan enkel de rechter de gerechtelijk benoemde syndicus
ontslaan bij vonnis.

§ 7. L’assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle peut
de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire
pour une durée ou à des fins déterminées. Toutefois, seul le juge peut
révoquer le syndic désigné par jugement.

§ 8. Bij verhindering of in gebreke blijven van de syndicus kan de
rechter, voor de duur die hij bepaalt, op verzoek van iedere medeeigenaar een voorlopig syndicus aanwijzen.

§ 8. En cas d’empêchement ou de carence du syndic, le juge peut
désigner un syndic provisoire, pour la durée qu’il détermine, à la
requête d’un copropriétaire.

De syndicus moet door de verzoeker in het geding worden geroepen.
§ 9. Binnen eenzelfde vereniging van mede-eigenaars mag een
syndicus niet tegelijkertijd lid van de raad van mede-eigendom of
commissaris van de rekeningen zijn.
Art. 3.90. Raad van mede-eigendom
§ 1. In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig
kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen,
wordt door de eerste algemene vergadering een raad van medeeigendom opgericht. Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk
recht die stemrecht hebben in de algemene vergadering lid kunnen zijn,
heeft als opdracht om erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar
behoren uitvoert, onverminderd artikel 3.91. In afwachting van de
oprichting en de samenstelling van de verplichte raad van medeeigendom, kan elk lid van de algemene vergadering een rechtsvordering instellen tegen de vereniging van mede-eigenaars om één of meer
mede-eigenaars of, op kosten van de vereniging van mede-eigenaars,
een derde aan te wijzen die de opdrachten van de raad van
mede-eigendom uitvoert.

Le syndic doit être appelé à la cause par le requérant.
§ 9. Au sein d’une même association de copropriétaires, un syndic ne
peut être en même temps ni membre du conseil de copropriété ni
commissaire aux comptes.
Art. 3.90. Conseil de copropriété
§ 1er. Dans tout immeuble ou groupe d’immeubles d’au moins vingt
lots à l’exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de
copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce
conseil, dont peuvent être membre les titulaires d’un droit réel
disposant d’un droit de vote à l’assemblée générale, est chargé de
veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice
de l’article 3.91. Dans l’attente de la création et de la composition du
conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l’assemblée générale
peut introduire une action en justice contre l’association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais
de l’association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du
conseil de copropriété.
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13° de solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour
tout contrat entre l’association des copropriétaires et le syndic, ses
préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus,
ou ceux de son conjoint jusqu’au même degré; il en est de même des
contrats entre l’association des copropriétaires et une entreprise dont
les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle
elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des
fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou
préposées; lorsqu’il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y
avoir été spécialement autorisé par une décision de l’assemblée
générale, contracter pour le compte de l’association des copropriétaires
avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une
participation dans son capital;

Company: x

13° de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken
voor alle overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en
de syndicus, diens aangestelden, naaste familieleden, bloedverwanten
of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van zijn of haar
echtgenot tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en een onderneming
waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of waarvan ze
een aandeel in het kapitaal bezitten of waarin zij directiefuncties of
toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming waarin
zij als loontrekkende in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien
de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te
zijn gemachtigd bij wege van een beslissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor rekening van de vereniging van medeeigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een
aandeel bezit in zijn kapitaal;
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§ 3. De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over
de benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, zulks
voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van de raad van
mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering
en is hernieuwbaar.

§ 3. L’assemblée générale décide de la nomination des membres du
conseil de copropriété à la majorité absolue, pour chaque membre
séparément. Le mandat des membres du conseil de copropriété dure
jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire et est renouvelable.

§ 4. Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van mede-eigendom,
na de syndicus op de hoogte te hebben gebracht, kennis nemen en
kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met
het beheer van laatstgenoemde of die van belang zijn voor de
mede-eigendom. Hij kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties
krijgen in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist met een
meerderheid van twee derde van de stemmen en zulks geen afbreuk
doet aan de wettelijke bevoegdheden van de syndicus, de algemene
vergadering en de commissaris van de rekeningen. Een door de
algemene vergadering verleende opdracht of bevoegdheidsdelegatie
mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen
en geldt slechts voor één jaar. Tijdens de gewone algemene vergadering
bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars een omstandig
jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.

§ 4. Pour exercer sa mission, le conseil de copropriété peut prendre
connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou
documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la
copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation de
compétences sur décision de l’assemblée générale prise à une majorité
des deux tiers des voix sous réserve des compétences légales du syndic,
de l’assemblée générale et du commissaire aux comptes. Une mission
ou une délégation de compétences de l’assemblée générale ne peut
porter que sur des actes expressément déterminés et n’est valable que
pour une année. Lors de l’assemblée générale ordinaire, le conseil de
copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l’exercice de sa mission.

Art. 3.91. Commissaris van de rekeningen

Art. 3.91. Commissaire aux comptes

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de
rekeningen of een college van commissarissen van de rekeningen aan,
die al dan niet mede-eigenaar zijn, en die de rekeningen van de
vereniging van mede-eigenaars controleren, wier bevoegdheden en
verplichtingen bij het reglement van interne orde worden bepaald.

L’assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux
comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires
ou non, qui contrôlent les comptes de l’association des copropriétaires,
dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement
d’ordre intérieur.

Afdeling 4. — Rechtsvorderingen – Openbaarheid –
Tegenstelbaarheid en overdracht.

Section 4. — Des actions en justice – De la publicité –
De l’opposabilité et de la transmission

Art. 3.92. Rechtsvorderingen

Art. 3.92. Actions en justice

§ 1. De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in rechte op te
treden, als eiser en als verweerder.

§ 1er. L’association des copropriétaires a qualité pour agir en justice,
tant en demandant qu’en défendant.

Niettegenstaande artikel 3.86, § 3, heeft de vereniging van medeeigenaars het recht om, als eiser en als verweerder, al dan niet samen
met een of meerdere mede-eigenaars, in rechte op te treden ter
vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of ontkenning
van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemeenschappelijke delen,
of met betrekking tot het beheer ervan, alsook met het oog op de
wijziging van de aandelen in de gemeenschappelijke delen en verdeling
van de lasten. Zij wordt geacht de hoedanigheid en het vereiste belang
te hebben om deze rechten te verdedigen.

Nonobstant l’article 3.86, § 3, l’association des copropriétaires a le
droit d’agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la
sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou
à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou
relatifs à la gestion de celles-ci, ainsi qu’en vue de la modification des
quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la
répartition des charges. Elle est réputée avoir la qualité et l’intérêt
requis pour la défense de ces droits.

De syndicus is gemachtigd iedere vordering om dringende redenen
of vordering tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen in te stellen, op voorwaarde dat die zo snel mogelijk
wordt bekrachtigd door de algemene vergadering.

Le syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou
conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d’en
obtenir ratification par l’assemblée générale dans les plus brefs délais.

De syndicus stelt de individuele mede-eigenaars en de anderen die
het recht hebben om deel te nemen aan de beraadslagingen van de
algemene vergadering onverwijld in kennis van rechtsvorderingen die
door of tegen de vereniging van mede-eigenaars worden ingesteld.

Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les
autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de
l’assemblée générale des actions intentées par ou contre l’association
des copropriétaires.

Iedere mede-eigenaar kan echter alle rechtsvorderingen alleen instellen betreffende zijn kavel, na de syndicus daarover te hebben ingelicht
die op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlicht.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions relatives
à son lot, après en avoir informé le syndic qui à son tour en informe les
autres copropriétaires.

§ 2. Indien het financieel evenwicht van de mede-eigendom ernstig
in het gedrang is of indien de vereniging van mede-eigenaars in de
onmogelijkheid verkeert om het behoud van het gebouw of de
overeenstemming ervan met de wettelijke verplichtingen te waarborgen, kunnen de syndicus of een of meer mede-eigenaars die ten minste
een vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, de
zaak aanhangig maken bij de rechter om één of meer voorlopige
bewindvoerders aan te wijzen op kosten van de vereniging van
mede-eigenaars die, voor de hen door de rechter toegekende taken, de
organen van de vereniging van mede-eigenaars vervangen.

§ 2. Si l’équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l’association des copropriétaires est dans l’impossibilité
d’assurer la conservation de l’immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent
au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes
peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l’association des copropriétaires qui, pour
les missions octroyées par le juge, se substituent aux organes de
l’association des copropriétaires.

§ 3. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene
vergadering te vernietigen of te wijzigen indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert.

§ 3. Tout copropriétaire peut demander au juge d’annuler ou de
réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale si elle lui cause un préjudice personnel.

Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier
maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.

Cette action doit être intentée dans un délai de quatre mois, à
compter de la date à laquelle l’assemblée générale a eu lieu.
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§ 2. Dans les immeubles ou groupes d’immeubles de moins de vingt
lots, à l’exclusion des caves, garages et parkings, l’assemblée générale
peut décider de constituer un conseil de copropriété, composé de la
même manière et chargé des mêmes missions qu’au paragraphe 1er.
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§ 2. In de gebouwen of groepen van gebouwen met minder dan
twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, kan de algemene vergadering beslissen tot oprichting van een
raad van mede-eigendom die op dezelfde wijze is samengesteld en met
dezelfde opdrachten belast is als omschreven in paragraaf 1.
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§ 4. Tout copropriétaire peut également demander au juge d’ordonner la convocation d’une assemblée générale dans le délai que ce
dernier fixe afin de délibérer sur la proposition que ledit copropriétaire
détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire.
§ 5. Lorsque, au sein de l’assemblée générale, la majorité requise ne
peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge
à accomplir seul, aux frais de l’association, des travaux urgents et
nécessaires affectant les parties communes.

§ 6. Dès qu’il a intenté l’une des actions visées aux paragraphes 4
et 5, et pour autant qu’il n’en soit pas débouté, le demandeur est dégagé
de toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter de
l’absence de décision.
§ 7. Tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier:
1° la répartition des quotes-parts dans les parties communes, si cette
répartition a été calculée inexactement ou si elle est devenue inexacte
par suite de modifications apportées à l’immeuble;
2° le mode de répartition des charges si celui-ci cause un préjudice
propre, ainsi que le calcul de celles-ci s’il est inexact ou s’il est devenu
inexact par suite de modifications apportées à l’immeuble.
§ 8. Lorsqu’une minorité de copropriétaires empêche abusivement
l’assemblée générale de prendre une décision à la majorité requise par
la loi, tout copropriétaire lésé peut également s’adresser au juge, afin
que celui-ci substitue à l’assemblée générale et prenne à sa place la
décision requise.
§ 9. Le copropriétaire, demandeur ou défendeur dans une procédure
l’opposant à l’association des copropriétaires, participe aux provisions
pour les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires à la charge de
l’association des copropriétaires, sans préjudice des décomptes ultérieurs.
Le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire
intentée par l’association des copropriétaires, dont la demande a été
déclarée totalement non fondée par le juge, est dispensé de toute
participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre
les autres copropriétaires.
Le copropriétaire dont la demande, à l’issue d’une procédure
judiciaire l’opposant à l’association des copropriétaires, est déclarée
totalement fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la
dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie
entre les autres copropriétaires.
Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire
demandeur ou défendeur participe aux honoraires et dépens mis à
charge de l’association des copropriétaires.
Art. 3.93. Opposabilité
§ 1er. Les dispositions des statuts peuvent être directement opposées
par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d’un droit réel
ou personnel sur l’immeuble en copropriété.
§ 2. Chaque membre de l’assemblée générale des copropriétaires
informe sans délai le syndic de ses changements d’adresse ou des
changements intervenus dans le statut personnel ou réel de son lot.
§ 3. Le règlement d’ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa
rédaction, au siège de l’association des copropriétaires, à l’initiative du
syndic ou, si celui-ci n’a pas encore été désigné, à l’initiative de son
auteur.
Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d’ordre intérieur en
fonction des modifications décidées par l’assemblée générale. Le syndic
a également l’obligation d’adapter le règlement d’ordre intérieur si les
dispositions légales applicables sont modifiées, sans avoir besoin pour
ce faire d’une décision préalable de l’assemblée générale. Le cas
échéant, le syndic communique cette information à la prochaine
assemblée générale.
Le règlement d’ordre intérieur peut être consulté sur place et sans
frais par tout intéressé.
§ 4. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un
registre déposé au siège de l’association des copropriétaires.
Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
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Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux
qui lui sont utiles, même s’ils affectent les parties communes, lorsque
l’assemblée générale s’y oppose sans juste motif.
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§ 4. Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen,
binnen een termijn die deze laatste vaststelt, de bijeenroeping van een
algemene vergadering te gelasten ten einde over een door voornoemd
mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, wanneer de syndicus
verzuimt of onrechtmatig weigert zulks te doen.
§ 5. Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid
niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de
toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging,
dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de
werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde
reden daartegen verzet.
§ 6. Vanaf het instellen van een van de vorderingen bedoeld in de
paragrafen 4 en 5, en voor zover zijn eis niet afgewezen wordt, is de
eiser van iedere aansprakelijkheid bevrijd voor alle schade die zou
kunnen voortvloeien uit het ontbreken van een beslissing.
§ 7. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen:
1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten
te wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist
is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen;
2° de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een
persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het
gebouw aangebrachte wijzigingen.
§ 8. Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de algemene
vergadering op onrechtmatige wijze belet een beslissing te nemen met
de door de wet vereiste meerderheid, kan iedere benadeelde medeeigenaar zich eveneens tot de rechter wenden, zodat deze zich in de
plaats van de algemene vergadering stelt en in haar plaats de vereiste
beslissing neemt.
§ 9. De mede-eigenaar die eiser of verweerder is in een procedure
tegen de vereniging van mede-eigenaars, draagt bij in de voorschotten
voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en erelonen ten laste
van de vereniging van mede-eigenaars, onverminderd de latere
afrekeningen.
De mede-eigenaar, die verweerder is in een gerechtelijke procedure
ingesteld door de vereniging van mede-eigenaars, waarvan de vordering door de rechter volledig ongegrond werd verklaard, wordt
vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden
verdeeld over de andere mede-eigenaars.
De mede-eigenaar van wie de vordering na een gerechtelijke
procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars door de rechter
volledig gegrond wordt verklaard, wordt vrijgesteld van elke bijdrage
in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere
mede-eigenaars.
Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, draagt de
mede-eigenaar, die de eiser of verweerder is, bij in de erelonen en
kosten ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
Art. 3.93. Tegenwerpelijkheid
§ 1. De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden
tegengesteld door degenen aan wie ze kunnen worden tegengesteld en
die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in
mede-eigendom.
§ 2. Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars brengt
zijn adresveranderingen of de wijzigingen in het persoonlijk of zakelijk
statuut van zijn kavel onverwijld ter kennis van de syndicus.
§ 3. Het reglement van interne orde wordt, binnen een maand na de
opstelling ervan, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars
neergelegd, op initiatief van de syndicus of, wanneer deze nog niet
benoemd is, op initiatief van de opsteller ervan.
De syndicus werkt zonder verwijl het reglement van interne orde bij,
telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit. De
syndicus heeft ook de verplichting om het reglement van interne orde
aan te passen indien de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, zonder
dat hij hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig heeft. In voorkomend geval deelt de syndicus dit mee op
de eerstvolgende algemene vergadering.
Het reglement van interne orde kan ter plaatse en zonder kosten door
iedere belanghebbende geraadpleegd worden.
§ 4. De beslissingen van de algemene vergadering worden in een
register opgetekend, dat zich bevindt op de zetel van de vereniging van
mede-eigenaars.
Dit register kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden.
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§ 5. Toute disposition du règlement d’ordre intérieur et toute
décision de l’assemblée générale peuvent être directement opposées
par ceux à qui elles sont opposables.
Elles lient tout titulaire d’un droit réel ou personnel sur un lot
disposant du ou exerçant le droit de vote à l’assemblée générale au
moment de leur adoption. Elles sont opposables aux autres titulaires
d’un droit réel ou personnel sur un lot aux conditions suivantes,
moyennant, le cas échéant, transcription dans les registres du bureau
compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale:

2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la constitution d’un droit réel ou personnel sur un lot, par
la communication qui lui en est faite, par envoi recommandé dans les
trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à l’initiative
de celui qui a reçu ce procès-verbal en application de l’article 3.87, § 12.
Toute personne occupant l’immeuble bâti en vertu d’un droit
personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l’assemblée
générale, peut cependant demander au juge d’annuler ou de réformer
toute disposition du règlement d’ordre intérieur ou toute décision
irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale adoptée
après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
Cette action doit être intentée dans les deux mois de la communication qui lui en est faite conformément à l’alinéa 2, 2°, et au plus tard
dans les quatre mois de la date de l’assemblée générale.
Art. 3.94. Transmission d’un lot
§ 1er. Dans la perspective d’un acte juridique entre vifs translatif ou
déclaratif de propriété d’un lot, le notaire instrumentant, toute
personne agissant en tant qu’intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant
la signature du contrat ou, le cas échéant, de l’offre d’achat ou de la
promesse d’achat, les informations et documents suivants, que le
syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze
jours:
1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, visé à
l’article 3.86, § 3, alinéas 2 et 3;
2° le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant,
en ce compris les frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires
ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu
du présent paragraphe et du paragraphe 2;
3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et
décidés par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de
la propriété;
4° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en cours
relatives à la copropriété et des montants en jeu;
5° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années, ainsi que les décomptes périodiques
des charges des deux dernières années;
6° une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale de
l’association des copropriétaires.
À défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande,
le notaire, toute personne agissant en tant qu’intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la
carence de celui-ci.
§ 2. En cas d’acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de
transfert pour cause de décès d’un lot, le notaire instrumentant
demande au syndic de l’association des copropriétaires, par envoi
recommandé, de lui transmettre les informations et documents suivants
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1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la
constitution du droit réel ou personnel, par la communication qui lui
est obligatoirement faite par le constituant, à ses frais, au moment de la
constitution du droit, de l’existence du règlement d’ordre intérieur et
du registre visé au paragraphe 4 ou, à la demande du titulaire du droit
réel ou personnel, par la communication qui lui en est faite par le
syndic, par envoi recommandé; le constituant est le seul responsable,
vis-à-vis de l’association des copropriétaires et du titulaire du droit réel
ou personnel, du dommage né du retard ou de l’absence de notification;
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§ 5. Iedere bepaling van het reglement van interne orde en iedere
beslissing van de algemene vergadering kan rechtstreeks worden
tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn.
Zij zijn bindend voor elke titularis van een zakelijk of persoonlijk
recht op een kavel die stemrecht heeft of uitoefent in de algemene
vergadering op het tijdstip van de goedkeuring ervan. Zij kunnen
worden tegengeworpen aan de andere titularissen van een zakelijk of
persoonlijk recht op een kavel, en wel onder de volgende voorwaarden,
voor zover men, in voorkomend geval, de overschrijving in de registers
van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie heeft nageleefd:
1° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen
vóór de vestiging van het zakelijk of persoonlijk recht, door de
kennisgeving die hem verplicht wordt gedaan door de persoon die het
recht vestigt, op zijn kosten, op het ogenblik van de vestiging van het
recht, van het bestaan van het reglement van interne orde en van het
register bedoeld in paragraaf 4, of op verzoek van de titularis van het
zakelijk of persoonlijk recht, door de kennisgeving die hem wordt
gedaan door de syndicus bij aangetekende zending; de persoon die het
recht vestigt is als enige aansprakelijk ten aanzien van de vereniging
van mede-eigenaars en de titularis van het zakelijk of persoonlijk recht,
voor de schade die ontstaat door een vertraging of door afwezigheid
van de kennisgeving;
2° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen
na de vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, door
de kennisgeving die hem bij aangetekende zending wordt gedaan
binnen dertig dagen na ontvangst van het proces-verbaal, op initiatief
van degene die dat proces-verbaal heeft ontvangen overeenkomstig
artikel 3.87, § 12.
Ieder die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk
recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, kan
de rechter echter om de vernietiging of wijziging verzoeken van elke
bepaling van het reglement van interne orde of van elke onregelmatige,
bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering
aangenomen na het verlenen van het recht, indien deze hem een
persoonlijk nadeel berokkent.
Die vordering moet worden ingesteld binnen twee maanden na de
kennisgeving die hem ter zake wordt gedaan overeenkomstig het
tweede lid, 2°, en uiterlijk binnen vier maanden na de algemene
vergadering.
Art. 3.94. Overdracht van een kavel
§ 1. In het vooruitzicht van een rechtshandeling tot overdracht of
aanwijzing van het eigendomsrecht op een kavel onder levenden deelt
de instrumenterende notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als
tussenpersoon of de uittredende mede-eigenaar, naargelang het geval,
vóór de ondertekening van de overeenkomst of, in voorkomend geval,
van het aankoopbod of van de aankoopbelofte, aan de nieuwe
mede-eigenaar de volgende inlichtingen en documenten mee, die de
syndicus hem op eenvoudig verzoek bezorgt binnen een termijn van
vijftien dagen:
1° het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal,
bedoeld in artikel 3.86, § 3, tweede en derde lid;
2° het bedrag van de eventuele door de uittredende mede-eigenaar
verschuldigde achterstallen, daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, alsook de kosten voor de
mededeling van de krachtens deze paragraaf en paragraaf 2 vereiste
informatie;
3° de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking
tot het reservekapitaal en waartoe de algemene vergadering vóór de
vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten;
4° in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke
procedures in verband met de mede-eigendom en van de bedragen die
in het geding zijn;
5° de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van
de lasten van de vorige twee jaar;
6° een afschrift van de recentste balans die door de algemene
vergadering van de vereniging van mede-eigenaars werd goedgekeurd.
Indien de syndicus niet antwoordt binnen vijftien dagen na het
verzoek, stelt naargelang het geval de notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de uittredende mede-eigenaar, de
partijen in kennis van diens verzuim.
§ 2. In geval van een akte tot overdracht of aanwijzing van het
eigendomsrecht op een kavel onder levenden of in geval van eigendomsovergang wegens overlijden, verzoekt de instrumenterende notaris, bij aangetekende zending, de syndicus van de vereniging van
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outre, le cas échéant, l’actualisation des informations visées au
paragraphe 1er:

3° un état des frais liés à l’acquisition de parties communes, décidés
par l’assemblée générale avant la date certaine du transfert de la
propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
4° un état des dettes certaines dues par l’association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la
propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.
Les documents énumérés au paragraphe 1er sont demandés par le
notaire au syndic de la même manière s’ils ne sont pas encore en la
possession du copropriétaire entrant.

De notaris deelt vervolgens deze documenten mee aan de nieuwe
mede-eigenaar.

Le notaire transmet ensuite les documents au copropriétaire entrant.

Indien de syndicus niet antwoordt binnen dertig dagen na het
verzoek, stelt de notaris de partijen in kennis van diens verzuim.

À défaut de réponse du syndic dans les trente jours de la demande,
le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.

Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen partijen inzake
de bijdrage in de schuld, draagt de nieuwe mede-eigenaar het bedrag
van de in het eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4°, vermelde schulden. De gewone
lasten worden gedragen door de nieuwe mede-eigenaar vanaf de dag
waarop hij gebruik kan maken van de gemeenschappelijke delen.

Sauf clause contraire entre parties concernant la contribution à la
dette, le copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l’alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Les charges ordinaires sont supportées
par le copropriétaire entrant à partir du jour où il peut jouir des parties
communes.

De nieuwe eigenaar is evenwel verplicht tot betaling van de
buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalinbreng waartoe de
algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien
deze heeft plaatsgehad tussen het sluiten van de overeenkomst en het
verlijden van de authentieke akte en indien hij over een volmacht
beschikte om aan de algemene vergadering deel te nemen.

Toutefois, le copropriétaire entrant est tenu de payer les charges
extraordinaires et les appels de fonds décidés par l’assemblée générale
des copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion du contrat et
la passation de l’acte authentique et s’il disposait d’une procuration
pour y assister.

§ 3. In geval van een akte tot overdracht of aanwijzing van een
eigendomsrecht op een kavel of van zakenrechtelijke bezwaring van
een eigendomsrecht van een kavel onder levenden deelt de instrumenterende notaris binnen dertig dagen na het verlijden van de authentieke
akte aan de syndicus mee op welke dag de akte is verleden, alsook de
identificatie van de betrokken kavel en de identiteit en het huidige en
eventueel nieuwe adres van de betrokken personen en, in voorkomend
geval, de identiteit van de lasthebber aangewezen overeenkomstig 3.87,
§ 1, tweede lid.

§ 3. En cas d’acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d’un
lot ou de démembrement entre vifs du droit de propriété sur un lot, le
notaire instrumentant informe le syndic, dans les trente jours, de la date
de la passation de l’acte authentique, de l’identification du lot concerné,
de l’identité et de l’adresse actuelle, et éventuellement future, des
personnes concernées et, le cas échéant, de l’identité du mandataire
désigné conformément à l’article 3.87, § 1er, alinéa 2.

§ 4. De kosten voor de mededeling van de krachtens de paragrafen 1
tot 3 vereiste informatie worden gedragen door de uittredende
mede-eigenaar.

§ 4. Les frais de transmission des informations requises en vertu des
paragraphes 1er à 3 sont à charge du copropriétaire sortant.

§ 5. In geval van eigendomsoverdracht van een kavel:

§ 5. En cas de transmission de la propriété d’un lot:

1° is de uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereniging
van mede-eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens welke hij geen gebruik
kon maken van de gemeenschappelijke delen; de afrekening wordt
door de syndicus opgesteld; het aandeel van de kavel in het werkkapitaal, wordt terugbetaald aan de uittredende mede-eigenaar en
opgevraagd bij de nieuwe mede-eigenaar;

1° le copropriétaire sortant est créancier de l’association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement
correspondant à la période durant laquelle il ne pouvait plus jouir des
parties communes; le décompte est établi par le syndic; la quote-part du
lot dans le fonds de roulement est remboursée au copropriétaire sortant
et appelée auprès du copropriétaire entrant;

2° blijft zijn aandeel in het reservekapitaal eigendom van de
vereniging.

2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de
l’association.

Art. 3.95. Achterstallen in geval van overdracht

Art. 3.95. Arriérés en cas de transmission

Bij het verlijden van de authentieke akte moet de instrumenterende
notaris de door de uittredende mede-eigenaar verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten, daaronder begrepen de
kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, afhouden,
alsook de kosten voor de mededeling van de krachtens artikel 3.94,
§§ 1 tot 3, vereiste informatie. De instrumenterende notaris betaalt
echter eerst de bevoorrechte, de hypothecaire schuldeisers of de
schuldeisers die hem kennis hebben gegeven van een derdenbeslag of
een overdracht van schuldvordering.

Lors de la passation de l’acte authentique, le notaire instrumentant
doit retenir, sur les sommes dues, les arriérés des charges ordinaires et
extraordinaires en ce compris les frais de récupération judiciaire et
extrajudiciaire des charges, dus par le copropriétaire sortant, ainsi que
les frais de transmission des informations requises en vertu de
l’article 3.94, §§ 1er à 3. Toutefois, le notaire instrumentant devra
préalablement payer les créanciers privilégiés, hypothécaires ou ceux
qui lui auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance.

Indien de uittredende mede-eigenaar deze achterstallen of kosten
betwist, brengt de instrumenterende notaris binnen drie werkdagen na
het verlijden van de authentieke akte de syndicus daarvan bij een
aangetekende zending op de hoogte.

Si le copropriétaire sortant conteste ces arriérés ou frais, le notaire
instrumentant en avise le syndic par envoi recommandé envoyé dans
les trois jours ouvrables qui suivent la passation de l’acte authentique.
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1° le montant des dépenses de conservation, d’entretien, de réparation et de réfection décidées par l’assemblée générale ou le syndic avant
la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est
demandé par le syndic postérieurement à cette date;
2° un état des appels de fonds approuvés par l’assemblée générale
des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le
coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic
postérieurement à cette date;
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mede-eigenaars hem de volgende inlichtingen en documenten mee te
delen alsook, in voorkomend geval, de bijgewerkte versies van de in de
eerste paragraaf bedoelde informatie:
1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling
en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór
de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar
waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;
2° een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de
algemene vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór
de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van
de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum
om betaling heeft verzocht;
3° een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van
gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergadering vóór de
vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;
4° een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars
vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan
de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht.
De documenten vermeld in paragraaf 1 worden door de notaris op
dezelfde wijze aan de syndicus gevraagd als de nieuwe mede-eigenaar
ze nog niet in zijn bezit heeft.
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Afdeling 5. — Ontbinding en vereffening
Art. 3.97. Ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars
De vereniging van mede-eigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik
dat, om welke reden ook, de onverdeeldheid ophoudt te bestaan.
De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw of van de
groep van gebouwen heeft niet de ontbinding van de vereniging tot
gevolg.
De algemene vergadering van mede-eigenaars kan de vereniging
alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen van alle medeeigenaars. Deze beslissing wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De rechter spreekt de ontbinding van de vereniging van medeeigenaars uit, op verzoek van iedere belanghebbende die een gegronde
reden kan aanvoeren.
Art. 3.98. Vereffening van de vereniging van mede-eigenaars
§ 1. De vereniging van mede-eigenaars wordt, na haar ontbinding,
geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
Alle stukken uitgaande van een ontbonden vereniging van medeeigenaars vermelden dat zij in vereffening is.
§ 2. Voor zover niet anders is bepaald in de statuten of in een
overeenkomst, bepaalt de algemene vergadering van mede-eigenaars
de wijze van vereffening en wijst zij één of meer vereffenaars aan.
Indien de algemene vergadering nalaat die personen aan te wijzen,
wordt de syndicus belast met de vereffening van de vereniging.
§ 3. De artikelen 2:87 tot 2:89, 2:97 tot 2:102, § 1, 2:106 en 2:147 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn van toepassing op
de vereffening van de vereniging van mede-eigenaars.
§ 4. De afsluiting van de vereffening wordt bij een notariële akte
vastgelegd, die overgeschreven wordt in de registers van de het
bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.
De akte bevat:
1° de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de
boeken en bescheiden van de vereniging van mede-eigenaars gedurende ten minste vijf jaar moeten worden bewaard;
2° de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en
waarden die aan schuldeisers of aan mede-eigenaars toekomen en die
hen niet konden worden overhandigd.
§ 5. Alle rechtsvorderingen tegen de mede-eigenaars, de verenigingen van mede-eigenaars, de syndicus en de vereffenaars verjaren door
verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de overschrijving voorgeschreven
in paragraaf 4.
Art. 3.99. Overschrijving van akten in verband met de gemeenschappelijke delen
De akten in verband met de gemeenschappelijke delen die overeenkomstig artikel 3.30 in de registers van het bevoegde kantoor van de
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie worden
overgeschreven, worden uitsluitend overgeschreven op naam van de
vereniging van mede-eigenaars.

Section 5. — De la dissolution et de la liquidation
Art. 3.97. Dissolution de l’association des copropriétaires
L’association des copropriétaires est dissoute dès le moment où cesse
l’état d’indivision, pour quelque cause que ce soit.
La destruction, même totale, de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis n’entraîne pas, à elle seule, la dissolution de l’association.

Afdeling 6. — Dwingend karakter
Art. 3.100. Dwingend recht
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van dwingend recht.
De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen
of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun
datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de
overeenstemmende wetsbepalingen.

Art. 3.96. Langue
Un copropriétaire peut, à sa demande, obtenir une traduction de tout
document relatif à la copropriété émanant de l’association des copropriétaires, si la traduction visée doit être effectuée dans la langue ou
dans l’une des langues de la région linguistique dans laquelle
l’immeuble ou le groupe d’immeubles est situé.
Le syndic veille à ce que cette traduction soit mise à disposition dans
un délai raisonnable.
Les frais de traduction sont à charge de l’association des copropriétaires.

L’assemblée générale des copropriétaires ne peut dissoudre l’association qu’à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires. Cette
décision est constatée par acte authentique.
Le juge prononce la dissolution de l’association des copropriétaires, à
la demande de tout intéressé pouvant faire état d’un juste motif.
Art. 3.98. Liquidation de l’association des copropriétaires
§ 1er. L’association des copropriétaires est, après sa dissolution,
réputée subsister pour sa liquidation.
Toutes les pièces émanant d’une association de copropriétaires
dissoute mentionnent qu’elle est en liquidation.
§ 2. Pour autant qu’il n’en soit pas disposé autrement dans les statuts
ou dans un contrat, l’assemblée générale des copropriétaires détermine
le mode de liquidation et désigne un ou plusieurs liquidateurs.
Si l’assemblée générale reste en défaut de procéder à ces désignations, le syndic est chargé de liquider l’association.
§ 3. Les articles 2:87 à 2:89, 2:97 à 2:102, § 1er, 2:106 et 2:147 du Code
des sociétés et des associations sont applicables à la liquidation de
l’association des copropriétaires.
§ 4. La clôture de la liquidation est constatée par acte notarié transcrit
dans les registres du bureau compétent de l’Administration générale de
la Documentation patrimoniale.
Cet acte contient:
1° l’endroit désigné par l’assemblée générale, où les livres et
documents de l’association des copropriétaires seront conservés pendant cinq ans au moins;
2° les mesures prises en vue de la consignation des sommes et
valeurs, revenant aux créanciers ou aux copropriétaires et dont la
remise n’a pu leur être faite.
§ 5. Toutes actions contre des copropriétaires, l’association des
copropriétaires, le syndic et les liquidateurs se prescrivent par cinq ans,
à compter de la transcription prévue au paragraphe 4.
Art. 3.99. Transcription des actes relatifs aux parties communes
Les actes relatifs aux parties communes qui sont transcrits dans les
registres du bureau compétent de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale conformément à l’article 3.30, le sont
exclusivement sous le nom de l’association des copropriétaires.
Section 6. — Du caractère impératif
Art. 3.100. Droit impératif
Les dispositions du présent chapitre sont impératives.
Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d’ordre
intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit
remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de
leur entrée en vigueur.
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À défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-arrêt-exécution
notifiée dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date de l’envoi
recommandé visé à l’alinéa 2, le notaire peut valablement payer le
montant des arriérés au copropriétaire sortant.

Company: x

Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend of van een
uitvoerend beslag onder derden binnen twintig werkdagen na de
verzending van de in het tweede lid bedoelde aangetekende zending,
kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de
uittredende mede-eigenaar betalen.
Art. 3.96. Taal
Een mede-eigenaar kan, op zijn verzoek, een vertaling verkrijgen van
elk document met betrekking tot de mede-eigendom uitgaande van de
vereniging van mede-eigenaars, indien de bedoelde vertaling dient te
gebeuren naar de taal of een van de talen van het taalgebied waarin het
gebouw of de groep van gebouwen gelegen zijn.
De syndicus draagt er zorg voor dat deze vertaling binnen een
redelijke termijn ter beschikking wordt gesteld.
De kosten van de vertaling zijn ten laste van de vereniging van
mede-eigenaars.
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Ondertitel 1. — Burenhinder
Art. 3.101. Bovenmatige burenhinder
§ 1. Naburige eigenaars hebben elk een recht op het gebruik en genot
van hun onroerend goed. Bij de uitoefening van hun gebruik en genot
eerbiedigen ze het geschapen evenwicht door geen hinder op te leggen
aan de nabuur die de normale ongemakken uit de nabuurschap
overtreft en hem toerekenbaar is.
Om de bovenmatigheid van de hinder te beoordelen, is rekening te
houden met alle omstandigheden van het geval, zoals het tijdstip, de
frequentie en de intensiteit van de hinder, de eerstingebruikneming of
de publieke bestemming van het onroerend goed van waaruit de
hinder wordt veroorzaakt.
§ 2. Degene die het vermelde evenwicht schendt, is gehouden dit te
herstellen. De rechter oordeelt welke van volgende maatregelen
passend zijn om het evenwicht te herstellen:
1° een vergoeding in geld die de bovenmatige hinder compenseert;
2° de vergoeding van de kosten verbonden aan compenserende
maatregelen op het gehinderde onroerend goed om de hinder tot het
normale niveau te verminderen;
3° voor zover dit op zich geen nieuw onevenwicht doet ontstaan en
een normaal gebruik en genot van het onroerend goed hierdoor niet
wordt uitgesloten, het bevel de handeling die het evenwicht verstoort
te staken of op het hinderende onroerend goed maatregelen te nemen
die de hinder verminderen tot het normale niveau.
§ 3. Indien één of beide naburige onroerende goederen bezwaard zijn
met een recht ten voordele van een derde die een attribuut van het
eigendomsrecht heeft, zijn de paragrafen 1 en 2 van toepassing op die
derde voor zover deze hinder is veroorzaakt door de uitoefening van
het attribuut dat hem kan worden toegerekend.
Indien de hinder voortvloeit uit werkzaamheden die door de
betrokken eigenaar of de titularis van dit attribuut expliciet of
stilzwijgend zijn toegelaten, wordt deze geacht hem toerekenbaar te
zijn.
§ 4. De vordering voor bovenmatige burenhinder verjaart overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, tweede en derde lid, van het oude
Burgerlijk Wetboek.
Art. 3.102. Voorkomen van bovenmatige burenhinder
Indien een onroerend goed ernstige en manifeste risico’s inzake
veiligheid, gezondheid of vervuiling ten aanzien van een naburig
onroerend goed veroorzaakt waardoor het evenwicht tussen de
onroerende goederen wordt verbroken, kan de eigenaar of gebruiker
van dat naburige onroerend goed in rechte vorderen dat preventieve
maatregelen worden genomen teneinde te verhinderen dat het risico
zich realiseert.

Sous-titre 1er. — Troubles de voisinage
Art. 3.101. Troubles anormaux de voisinage
§ 1er. Les propriétaires voisins ont chacun droit à l’usage et à la
jouissance de leur bien immeuble. Dans l’exercice de l’usage et de la
jouissance, chacun d’eux respecte l’équilibre établi en ne causant pas à
son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux
du voisinage et qui lui est imputable.
Pour apprécier le caractère excessif du trouble, il est tenu compte de
toutes les circonstances de l’espèce, tels le moment, la fréquence et
l’intensité du trouble, la préoccupation ou la destination publique du
bien immeuble d’où le trouble causé provient.

Ondertitel 2. — Gemene afsluiting
Art. 3.103. Definitie
Mandeligheid is een recht van mede-eigendom van een afscheidende
afsluiting, ongeacht of het gaat om een muur, haag, gracht, omheining,
afrastering of enig ander materieel element.
Niettegenstaande een andersluidend beding, kan geen enkele medeeigenaar over zijn aandeel in de gemene afsluiting beschikken zonder
tegelijk over de eigendom van zijn perceel te beschikken.
De volgende bepalingen zijn van toepassing tussen volumes bedoeld
in artikel 3.47.
Art. 3.104. Omvang van de aandelen
Iedere gemene afsluiting wordt vermoed voor de helft in medeeigendom toe te behoren aan elk van beide eigenaars, behoudens
tegenbewijs.
Art. 3.105. Bewijs van de mandeligheid
De afsluitingen die tot stand zijn gebracht langs of schrijlings op de
perceelsgrens worden vermoed gemeen te zijn, behoudens verkrijgende verjaring of andersluidende titel.
Indien niet vaststaat dat de afsluiting zich schrijlings op de perceelsgrens bevindt, kan het vermoeden van mandeligheid ook worden
tegengesproken door een teken van niet-mandeligheid.
De tekenen van niet-mandeligheid zijn, behoudens tegenbewijs, de
volgende:
— een muur wordt vermoed toe te behoren aan de eigenaar van het
perceel waarnaar de top van die muur afhelt of aan wiens zijde uit
architecturale elementen de privatieve aard ervan blijkt;
— een gracht wordt geacht toe te behoren aan de eigenaar van het
perceel aan wiens zijde de uitgegraven aarde zich bevindt;

§ 2. Celui qui rompt l’équilibre précité est tenu de le rétablir. Le juge
ordonne celles des mesures suivantes qui sont adéquates pour rétablir
l’équilibre:
1° une indemnité pécuniaire pour compenser le trouble excessif;
2° une indemnité pour les coûts liés aux mesures compensatoires
prises quant à l’immeuble troublé pour ramener le trouble à un niveau
normal;
3° pour autant que cela ne crée pas un nouveau déséquilibre et que
l’usage et la jouissance normaux de l’immeuble ne soient pas ainsi
exclus, l’interdiction du trouble rompant l’équilibre ou des mesures,
concernant l’immeuble causant le trouble, pour ramener le trouble à un
niveau normal.
§ 3. Si l’un ou les deux biens immeubles voisins sont grevés d’un
droit en faveur d’un tiers, qui dispose d’un attribut du droit de
propriété, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent à ce tiers pour autant que
le trouble soit causé par l’exercice de l’attribut et pouvant lui être
imputé.
Si le trouble résulte de travaux autorisés expressément ou tacitement
par le propriétaire concerné ou le titulaire de l’attribut du droit de
propriété, il est réputé lui être imputable.
§ 4. L’action pour trouble anormal de voisinage se prescrit conformément à l’article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de l’ancien Code civil.
Art. 3.102. Prévention des troubles anormaux de voisinage
Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en
matière de sécurité, de santé ou de pollution à l’égard d’un bien
immeuble voisin, rompant ainsi l’équilibre entre les biens immeubles, le
propriétaire ou l’occupant de ce bien immeuble voisin peut demander
en justice que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher
que le risque se réalise.
Sous-titre 2. — Clôture mitoyenne
Art. 3.103. Définition
La mitoyenneté est un droit de copropriété d’une clôture séparative,
qu’il s’agisse d’un mur, d’une haie, d’un fossé, d’une palissade, d’un
grillage ou de tout autre élément matériel.
Nonobstant toute clause contraire, chaque copropriétaire ne peut
disposer de sa quote-part dans la clôture mitoyenne sans disposer en
même temps de la propriété de son fonds.
Les dispositions suivantes s’appliquent entre volumes visés à
l’article 3.47.
Art. 3.104. Ampleur des quotes-parts
Toute clôture mitoyenne est présumée appartenir pour moitié en
copropriété à chacun des deux propriétaires, sauf preuve contraire.
Art. 3.105. Preuve de la mitoyenneté
Les clôtures réalisées en limite séparative ou à cheval sur la ligne
séparative sont présumées mitoyennes, sauf prescription acquisitive ou
titre contraire.
S’il n’est pas établi que la clôture se trouve à cheval sur la ligne
séparative, la présomption de mitoyenneté peut aussi être contredite
par une marque de non-mitoyenneté.
Les marques de non-mitoyenneté sont, sauf preuve contraire, les
suivantes:
— un mur est présumé appartenir au propriétaire du fonds vers
lequel son sommet est incliné ou du côté duquel il existe des éléments
architecturaux attestant de son caractère privatif;
— un fossé est présumé appartenir au propriétaire du fonds du côté
duquel se trouve le rejet de terre;
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— une clôture est présumée appartenir au propriétaire du fonds clos
lorsqu’un seul des fonds est entièrement clôturé.

Behoudens verkrijgende verjaring of andersluidende titel, wordt een
steunmuur waarop de buur geen enkel recht uitoefent, vermoed
privatief toe te behoren aan de eigenaar van het perceel waarvan hij de
grond ondersteunt.

Sauf prescription acquisitive ou titre contraire, un mur de soutènement sur lequel le voisin n’exerce aucun droit est présumé privatif au
propriétaire du fonds dont il soutient les terres.

Art. 3.106. Gedwongen wijze van ontstaan

Art. 3.106. Acquisition originaire forcée
Entre deux parcelles dont une au moins est bâtie, chaque propriétaire
peut exiger du propriétaire de la parcelle contiguë qu’il participe à
l’érection d’une clôture mitoyenne, à moins qu’une clôture privative ne
se trouve déjà le long de la limite séparative.

Indien een gemene afsluiting wordt opgericht, dragen de eigenaars in
de kosten voor gelijke delen bij.

En cas de réalisation d’une clôture mitoyenne, les propriétaires
contribuent aux frais à parts égales.

Indien één van de twee buren wenst dat een muur opgericht wordt
die kan dienen als ondersteuning voor een bouwwerk, kan hij opleggen
aan zijn nabuur dat de afsluiting bestaat uit een muur met een normale
stevigheid, breedte en hoogte in functie van de bestemming van de
goederen. Indien de aangezochte nabuur echter aantoont dat hij geen
enkel nut heeft bij een dergelijke muur en er geen gebruik van zal
maken, wordt de muur op uitsluitende kosten van de verzoeker
opgericht en is deze privatief aan deze laatste. In dat geval kan de muur
wel schrijlings over de perceelsgrens worden opgericht, zonder dat
enige vergoeding verschuldigd is voor het ingenomen gedeelte van het
perceel.

Si un des deux voisins souhaite que soit érigé un mur pouvant servir
d’appui à un ouvrage, il peut imposer à son voisin que la clôture
consiste en un mur présentant une solidité, une largeur et une hauteur
normales selon la destination des biens. Toutefois, si le voisin sollicité
démontre qu’il n’a aucun besoin actuel de pareil mur et qu’il n’en fera
aucun usage, le mur est érigé aux frais exclusifs du demandeur et est
privatif à ce dernier mais il peut être construit à cheval sur la limite
séparative des fonds sans aucune indemnisation pour la partie du sol
correspondant à l’empiètement.

Art. 3.107. Gedwongen verkoop van mandeligheid
Iedere eigenaar van een perceel dat aan een afsluiting grenst, kan
deze geheel of gedeeltelijk gemeen maken door aan de eigenaar van de
afsluiting ofwel de helft van de waarde ervan, ofwel de helft van de
waarde van het deel van de afsluiting dat hij gemeen wenst te maken,
samen met de helft van de waarde van de overeenkomstige onderliggende grond te betalen.
Art. 3.108. Gedwongen aankoop van mandeligheid
Eenieder die een feitelijkheid pleegt of een inneming doet die geldt
als inbezitneming van een privatieve afsluiting en die daaraan geen
einde maakt binnen een redelijke termijn, kan worden gedwongen de
mandeligheid ervan aan te kopen en de eigenaar van de afsluiting de
helft van de waarde van het deel dat hij in bezit neemt en de helft van
de waarde van de ingenomen grond te vergoeden.
Art. 3.109. Vergoeding in geval van aankoop of overdracht

Art. 3.107. Cession forcée de la mitoyenneté
Tout propriétaire joignant une clôture peut la rendre mitoyenne, en
tout ou partie, en payant au propriétaire de la clôture la moitié de sa
valeur ou de la valeur de la partie de clôture qu’il souhaite rendre
mitoyenne et la moitié de la valeur du sol d’assise correspondant.

Art. 3.108. Acquisition forcée de la mitoyenneté
Celui qui commet une voie de fait ou une usurpation valant prise de
possession d’une clôture privative et qui n’y met pas fin dans un délai
raisonnable, peut être contraint d’en acquérir la mitoyenneté et de
payer au propriétaire de la clôture la moitié de la valeur de la partie
qu’il usurpe et la moitié de la valeur du sol d’assise correspondant.
Art. 3.109. Indemnisation en cas d’acquisition ou cession

Voor de toepassing van de artikelen 3.107 en 3.108 worden de
waarden vastgesteld op het tijdstip van de aankoop van de mandeligheid.

Pour l’application des articles 3.107 et 3.108, les valeurs s’apprécient
au moment de l’acquisition de la mitoyenneté.

In het geval waarin een muur op privatieve wijze werd opgetrokken
met toepassing van artikel 3.106, derde lid, moet diegene die de
mandeligheid aankoopt de helft van de waarde van de muur of van het
aangekochte deel van de muur betalen, waarbij het betaalde bedrag niet
lager kan zijn dan, naargelang het geval, de helft van de kosten voor de
oprichting van de muur of van het aangekochte deel van de muur.

Dans le cas où un mur a été érigé privativement en application de
l’article 3.106, alinéa 3, celui qui acquiert la mitoyenneté doit rembourser la moitié de la valeur du mur ou de la partie de mur acquis, sans que
le montant versé ne puisse être inférieur, selon le cas, à la moitié du coût
de construction du mur ou de la partie de mur acquise.

Art. 3.110. Algemene bevoegdheden op een gemene afsluiting

Art. 3.110. Prérogatives ordinaires sur la clôture mitoyenne

Elkeen maakt gebruik en heeft het genot van de gemene afsluiting
overeenkomstig de bestemming ervan en zonder afbreuk te doen aan
de rechten van de andere. Hij kan alleen alle daden van bewaring of
van tijdelijk beheer verrichten.

Chacun utilise et jouit de la clôture mitoyenne conformément à sa
destination et sans porter atteinte aux droits de l’autre. Il peut faire seul
tous actes conservatoires ou d’administration provisoire.

In de verhoudingen tussen mede-eigenaars is voor de andere daden
van beheer en de daden van beschikking over de afsluiting de
toestemming van beide eigenaars vereist, tenzij indien de rechter
oordeelt dat een weigering rechtsmisbruik zou uitmaken. Wat het
gebruik en genot betreft, kunnen de mede-eigenaars evenwel onderling
handelen alsof zij alleen eigenaar zijn van hun zijde van de afsluiting
indien zij handelen met inachtneming van de bestemming van de
afsluiting en zonder afbreuk te doen aan de rechten van de andere.

Dans les relations entre copropriétaires, les autres actes d’administration et les actes de disposition de la clôture exigent le consentement
des deux, sauf si le juge estime qu’un refus constituerait un abus de
droit. Toutefois, relativement aux actes d’usage et de jouissance, les
copropriétaires peuvent agir entre eux comme s’ils étaient seuls
propriétaires de la face de la clôture qui regarde leur fonds, s’ils
agissent en respectant la destination de la clôture et sans porter atteinte
aux droits de l’autre.

Art. 3.111. Bijzondere bevoegdheden op de gemene muur

Art. 3.111. Prérogatives spéciales sur le mur mitoyen

Iedere mede-eigenaar mag tegen een gemene muur aanbouwen en
daarin alle werken of beplantingen aanbrengen tot de helft van de dikte
ervan, met het voorafgaande akkoord van de aangrenzende medeeigenaar of, in geval van weigering, na bij vonnis de noodzakelijke
modaliteiten te hebben laten vastleggen om niet aan de rechten van de
andere te schaden.

Chaque copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y
placer tout ouvrage ou plantation jusqu’à la moitié de son épaisseur,
moyennant l’accord préalable du copropriétaire voisin ou, en cas de
refus, après avoir fait régler par jugement les modalités nécessaires
pour que cela ne nuise pas aux droits de l’autre.

Iedere mede-eigenaar mag de gemene muur hoger doen optrekken
onder verplichting om alle kosten die aan de verhoging verbonden zijn,
te betalen, alsmede, in voorkomend geval, een vergoeding voor de last
die eruit voortvloeit.

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, à charge de
supporter les dépenses liées à l’exhaussement et, le cas échéant, une
indemnité pour la charge en résultant.
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Het opgetrokken gedeelte van de muur behoort toe aan diegene die
het tot stand heeft gebracht. Hij draagt de kosten voor het onderhoud,
de herstelling en de heropbouw ervan. De mandeligheid van die
verhoging of van een gedeelte ervan kan worden aangekocht overeenkomstig de artikelen 3.107 en 3.108, tegen betaling van de helft van de
waarde van de verhoging of een gedeelte van de verhoging, waarbij het
betaalde bedrag niet lager kan zijn dan de helft van de kosten voor de
bouw van het aan te kopen gedeelte.

La partie du mur exhaussée appartient à celui qui l’a réalisée. Il en
supporte les frais d’entretien, de réparation et de reconstruction. La
mitoyenneté de cet exhaussement ou de partie de celui-ci peut
s’acquérir conformément aux articles 3.107 et 3.108, moyennant le
remboursement de la moitié de la valeur de l’exhaussement ou de
partie de celui-ci, sans que le montant versé ne puisse être inférieur à la
moitié du coût de construction de la portion à acquérir.

Art. 3.112. Verplichtingen van de mede-eigenaars en afstand

Art. 3.112. Obligations des copropriétaires et déguerpissement

De herstellingen tot onderhoud en de grove herstellingen in de zin
van de artikelen 3.153 en 3.154, evenals de heropbouw van een gemene
afsluiting zijn ten laste van de mede-eigenaars, elk naar verhouding tot
hun rechten, behalve indien zij uitsluitend aan één van hen zijn te
wijten.

Les réparations d’entretien et les grosses réparations au sens des
articles 3.153 et 3.154, ainsi que la reconstruction d’une clôture mitoyenne
sont à la charge des copropriétaires, chacun en proportion de ses droits,
sauf si celles-ci sont causées exclusivement par l’un d’entre eux.

Behalve indien een mede-eigenaar de gemene afsluiting daadwerkelijk blijft gebruiken of de beschadigingen heeft veroorzaakt, kan hij zich
bevrijden van de verplichting om bij te dragen aan de grove herstellingen of de heropbouw door zijn recht van mandeligheid af te staan
aan de andere mede-eigenaar, niettegenstaande artikel 3.17, tweede lid.
Die laatste kan, als hij zulks verkiest, de verwijdering van de afsluiting
voor gezamenlijke rekening eisen.

Sauf si un copropriétaire continue à utiliser effectivement la clôture
mitoyenne ou a causé les dégradations, celui-ci peut se dispenser de
contribuer aux grosses réparations ou à la reconstruction en abandonnant son droit de mitoyenneté à l’autre copropriétaire, et ce nonobstant
l’article 3.17, alinéa 2. Ce dernier peut, s’il préfère, exiger la destruction
à frais communs de la clôture.

Art. 3.113. Beperking op de verdeling

Art. 3.113. Restrictions au partage

De gemene afsluiting is enkel met het akkoord van alle medeeigenaars vatbaar voor verdeling, behalve indien zij ieder, zelfs
toekomstig of potentieel, nut verloren heeft ten aanzien van de
goederen waarvan zij een accessorium is.

La clôture mitoyenne n’est sujette à partage qu’avec l’accord de tous
les copropriétaires, sauf si elle a perdu toute utilité, même future ou
potentielle, par rapport aux biens dont elle est un accessoire.

Ondertitel 3. — Erfdienstbaarheden

Sous-titre 3. — Servitudes

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

CHAPITRE 1er. — Dispositions générales

Art. 3.114. Definitie

Art. 3.114. Définition

Een erfdienstbaarheid is een last op een onroerend goed, het lijdend
erf, tot gebruik en tot nut van andermans onroerend goed, het heersend
erf. Een erfdienstbaarheid kan ook worden gevestigd tussen:

Une servitude est une charge grevant un immeuble, dit fonds
servant, pour l’usage et l’utilité d’un immeuble appartenant à autrui,
dit fonds dominant. Une servitude peut également être constituée
entre:

1° onroerende goederen die aan dezelfde persoon toebehoren indien
één van hen bezwaard is met een zakelijk gebruiksrecht ten voordele
van een derde;

1° des immeubles appartenant à la même personne si l’un d’entre eux
est grevé d’un droit réel d’usage au profit d’un tiers;

2° onroerende goederen waarvan het ene in eigendom en het andere
in mede-eigendom is bij dezelfde persoon.

2° des immeubles dont la même personne est pour l’un propriétaire
et pour l’autre copropriétaire.

Een erfdienstbaarheid kan voor de titularis van het lijdend erf
bestaan in een plicht om zich te onthouden van een bepaald gebruik of
om een bepaald gebruik vanwege het heersend erf toe te laten. In beide
gevallen moet de erfdienstbaarheid in een rechtstreeks en onmiddellijk
verband staan met het gebruik en nut van het heersend erf.

La servitude consiste soit, pour le titulaire du fonds servant, à
s’abstenir de certains actes d’usage, soit à permettre certains actes
d’usage au profit du fonds dominant. Dans les deux cas, la servitude
doit être en rapport direct et immédiat avec l’usage et l’utilité du fonds
dominant.

Een erfdienstbaarheid kan positieve of negatieve verbintenissen met
zich meebrengen die aanvullend zijn op de hoofdlast die de erfdienstbaarheid uitmaakt en die het zakelijke regime hiervan volgen.

La servitude peut inclure des obligations positives ou négatives qui
sont complémentaires à la charge principale constituant la servitude et
qui suivent le régime réel de celle-ci.

Art. 3.115. Zichtbaarheid van de erfdienstbaarheid

Art. 3.115. Apparence de la servitude

Erfdienstbaarheden zijn zichtbaar of niet zichtbaar.

Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.

Zichtbare erfdienstbaarheden zijn voor een normaal voorzichtige en
redelijke titularis van een zakelijk recht op het lijdend erf zichtbaar door
duurzame en zichtbare bouwwerken of een geregelde activiteit,
waarvan er sporen zijn op het lijdende erf. De overige erfdienstbaarheden zijn niet zichtbaar.
Art. 3.116. Bronnen van erfdienstbaarheden
Erfdienstbaarheden worden gevestigd bij wet of door menselijk
handelen.

Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent au titulaire,
prudent et raisonnable, d’un droit réel sur le fonds servant, soit par des
ouvrages permanents et visibles, soit par une activité régulière et
révélée par des traces sur le fonds servant. Les autres servitudes sont
non apparentes.
Art. 3.116. Sources des servitudes
Les servitudes s’établissent par la loi ou par le fait de l’homme.

Behalve de wettelijke erfdienstbaarheden die in hoofdstuk 3 zijn
opgenomen, geniet de titularis van een zakelijk gebruiksrecht op een
onroerend goed op grond van de wet van alle erfdienstbaarheden die
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn recht op het bezwaarde
onroerend goed.

Outre les servitudes légales établies par le chapitre 3, le titulaire d’un
droit réel d’usage d’un immeuble profite, en vertu de la loi, de toutes les
servitudes nécessaires à l’exercice de son droit sur le fonds grevé dudit
droit réel.

De wettelijke bepalingen betreffende de erfdienstbaarheden die
ontstaan door menselijk handelen zijn ook van toepassing op de
wettelijke erfdienstbaarheden, behoudens andersluidende bepalingen
of onverenigbaarheid met de bedoeling van de wetgever.

Les règles légales relatives aux servitudes du fait de l’homme
s’appliquent également aux servitudes légales, sauf dispositions contraires ou incompatibilité avec la finalité poursuivie par le législateur.
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Dans le cas où le mur préexistant est de solidité normale mais n’est
pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit
le faire reconstruire en entier, à ses frais, et l’excédent d’épaisseur
éventuel doit se prendre de son côté. Dans le cas contraire, l’article 3.106
est d’application.
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Afdeling 1. — Specifieke wijzen van verkrijging
Art. 3.117. Rechtshandeling
Alle erfdienstbaarheden kunnen gevestigd worden door rechtshandeling. Erfdienstbaarheden die ontstaan door rechtshandeling kunnen
worden bewezen door een titel van erkenning uitgaande van de
titularis van het lijdend erf op het tijdstip van de opmaak ervan.
Ze kunnen worden gevestigd door de eigenaar of titularis van een
zakelijk gebruiksrecht binnen de grenzen van zijn recht.
Art. 3.118. Verkrijgende verjaring
Zichtbare erfdienstbaarheden kunnen ontstaan door verkrijgende
verjaring onder de voorwaarden van de artikelen 3.26 en 3.27.
Art. 3.119. Bestemming door de eigenaar
Een erfdienstbaarheid ontstaat door bestemming door de eigenaar
wanneer twee thans van elkaar gescheiden percelen aan dezelfde
eigenaar hebben toebehoord en er op het moment van de verdeling een
dienstbaarheid bestaat tussen de percelen die tot stand gebracht of
behouden werd door die enige eigenaar.
Die wijze van verkrijging geldt enkel voor erfdienstbaarheden die
zichtbaar zijn op het tijdstip van de verdeling.

Section 1re. — Modes spécifiques d’acquisition
Art. 3.117. Acte juridique
Toutes les servitudes peuvent s’établir par acte juridique. Les
servitudes établies par acte juridique peuvent être prouvées au moyen
d’un titre récognitif émanant du titulaire du fonds servant au moment
de sa rédaction.
Elles peuvent être constituées par le propriétaire ou par tout titulaire
d’un droit réel d’usage dans les limites de son droit.
Art. 3.118. Prescription acquisitive
Les servitudes apparentes peuvent naître par prescription acquisitive
aux conditions fixées par les articles 3.26 et 3.27.
Art. 3.119. Destination du propriétaire
Une servitude naît par destination du propriétaire lorsque les deux
fonds actuellement divisés ont appartenu à un même propriétaire et
qu’un lien de service, réalisé ou maintenu par ce propriétaire unique,
existe entre les fonds au moment de la division.

Afdeling 2. — Rechten en verplichtingen van de partijen
Art. 3.120. Gebruik en omvang
Het gebruik en de omvang van een erfdienstbaarheid door menselijk
handelen worden bepaald door de bedoeling van de partijen, zoals
uitgedrukt in de vestigingsakte of erkenningsakte, door de feitelijke
uitoefening van de erfdienstbaarheid of door de plaatselijke gesteldheid van de dienstbaarheid.
Art. 3.121. Onderhoud en bouwwerken
De titularis van een erfdienstbaarheid mag alle werkzaamheden en
bouwwerken uitvoeren die nodig zijn voor de uitoefening van de
erfdienstbaarheid en voor het behoud ervan.
Die werkzaamheden en bouwwerken worden door hem en op zijn
kosten uitgevoerd tenzij die uitsluitend aan de fout van de titularis van
het lijdend erf te wijten zijn.
Indien die werkzaamheden en bouwwerken ook nuttig zijn voor het
lijdend erf, worden deze kosten gedeeld volgens het nut ervan voor elk
perceel.
Art. 3.122. Afstand
Wanneer de eigenaar van het lijdend erf door de titel verplicht is de
werkzaamheden en bouwwerken nodig voor de uitoefening en het
behoud van de erfdienstbaarheid op zijn kosten uit te voeren, kan hij
afstand doen van het gehele lijdend erf, of het gedeelte van het lijdend
erf dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid,
ten voordele van de eigenaar van het heersend erf. In dat geval eindigt
de erfdienstbaarheid door vermenging. Die afstand vergt de instemming van de eigenaar van het heersend erf.
Indien de eigenaar van het heersend erf zijn instemming weigert,
behoudt de eigenaar van het lijdend erf zijn eigendom maar gaat de
erfdienstbaarheid teniet.
In beide gevallen is de eigenaar van het lijdend erf, niettegenstaande
artikel 3.17, tweede lid, bevrijd van elke bestaande of toekomstige
verbintenis en is de eigenaar van het heersend erf bevrijd van zijn
toekomstige verbintenissen.
Art. 3.123. Verdeling van de onroerende goederen
Bij verdeling van het heersend erf blijft de erfdienstbaarheid
verschuldigd volgens dezelfde modaliteiten ten voordele van elke
partij, zonder dat de toestand van het lijdend erf gevoelig mag worden
verzwaard.
Bij verdeling van het lijdend erf mag de toestand van het heersend erf
daar verminderd noch vermeerderd uit komen.
De rechter bepaalt, indien nodig, de nieuwe modaliteiten van de
erfdienstbaarheid ten laste en ten voordele van elk onroerend goed.
Art. 3.124. Toestand van het lijdend erf

Section 2. — Droit et obligations des parties
Art. 3.120. Usage et étendue
L’usage et l’étendue d’une servitude du fait de l’homme se règlent en
se référant à la volonté des parties telle qu’exprimée au titre qui la
constitue ou la reconnaît, à l’exercice de fait de la servitude ou à la
situation des lieux constitutive du lien de service.

De titularis van het lijdend erf mag niets doen dat de uitoefening van
de erfdienstbaarheid vermindert of minder gemakkelijk maakt.

Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice
de la servitude ou le rende moins commode.

Hij mag de plaatsgesteldheid niet wijzigen, noch de uitoefening van
de erfdienstbaarheid verplaatsen, tenzij daartoe een objectief belang
bestaat. In geval van verplaatsing moet hij op eigen kosten aan de
eigenaar van het heersend erf een plaats op het lijdend erf aanbieden
waarop de rechten even gemakkelijk kunnen worden uitgeoefend.

Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la
servitude, sauf s’il y a un intérêt objectif. En cas de déplacement, il doit,
à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le
fonds servant aussi commode pour l’exercice de ses droits.

Ce mode d’acquisition ne vaut que pour les servitudes apparentes au
moment de la division.

Art. 3.121. Entretien et ouvrages
Le titulaire de la servitude peut faire tous les travaux et ouvrages
nécessaires pour exercer la servitude et pour la conserver.
Ces travaux et ouvrages sont faits par lui et à ses frais, sauf lorsqu’ils
ont été rendus nécessaires par la seule faute du titulaire du fonds
servant.
Si les travaux et ouvrages sont utiles tant pour le fonds servant que
pour le fonds dominant, les frais sont partagés en proportion de l’utilité
respective pour chaque fonds.
Art. 3.122. Déguerpissement
Lorsque le propriétaire du fonds servant est tenu par l’acte juridique
de faire à ses frais les travaux et ouvrages nécessaires à l’exercice et à la
conservation de la servitude, il peut abandonner au propriétaire du
fonds dominant soit la totalité du fonds servant, soit la partie du fonds
servant nécessaire à l’exercice de la servitude, auquel cas la servitude
s’éteint par confusion. Ce déguerpissement exige le consentement du
propriétaire du fonds dominant.
Si le propriétaire du fonds dominant refuse, le propriétaire du fonds
servant conserve sa propriété mais la servitude s’éteint.
Dans les deux cas, le propriétaire du fonds servant est libéré de toute
obligation existante ou future nonobstant l’article 3.17, alinéa 2, et le
propriétaire du fonds dominant est libéré de toute obligation future.
Art. 3.123. Division des immeubles
En cas de division du fonds dominant, la servitude reste due selon les
mêmes modalités au profit de chaque partie, sans que la condition du
fonds servant ne puisse en être sensiblement aggravée.
En cas de division du fonds servant, la condition du fonds dominant
ne peut s’en trouver ni diminuée, ni augmentée.
Le juge détermine, si nécessaire, les nouvelles modalités de la
servitude à charge et au profit de chaque immeuble.
Art. 3.124. Condition du fonds servant
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Afdeling 3. — Specifieke wijzen van tenietgaan
Art. 3.126. Bevrijdende verjaring
Erfdienstbaarheden doven geheel of gedeeltelijk uit door het niet
uitoefenen daarvan gedurende dertig jaar, ongeacht of zulks het gevolg
is van een menselijk handelen, een materiële belemmering of overmacht. De bewijslast voor het uitdoven, rust op de eigenaar van het
lijdend erf. De erfdienstbaarheid gaat slechts teniet in de mate van dat
onbruik.
De termijn van dertig jaar begint te lopen vanaf het onbruik.
Art. 3.127. Vermenging
Alle erfdienstbaarheden doven uit wanneer het lijdend en het
heersend erf in dezelfde hand worden verenigd, zonder afbreuk te
doen aan artikel 3.119 wanneer de onroerende goederen opnieuw
gescheiden worden.
Art. 3.128. Verlies van nut
Op verzoek van de eigenaar van het lijdend erf kan de rechter de
afschaffing van een erfdienstbaarheid bevelen wanneer deze ieder nut,
zelfs voor de toekomst, voor het heersend erf heeft verloren.

Section 3. — Modes spécifiques d’extinction
Art. 3.126. Prescription extinctive
Les servitudes s’éteignent, totalement ou partiellement, par le
non-usage pendant trente ans, que celui-ci résulte du fait de l’homme,
d’un obstacle matériel ou d’un cas de force majeure. L’extinction, dont
la charge de la preuve repose sur le propriétaire du fonds servant, se
produit seulement dans la mesure de ce non-usage.

HOOFDSTUK 3. — Wettelijke erfdienstbaarheden

CHAPITRE 3. — Servitudes légales

Afdeling 1. — Water
Art. 3.129. Waterafvloeiing tussen naburige percelen
Zonder afbreuk te doen aan artikel 3.131, moeten de lager gelegen
percelen het natuurlijke water en andere zaken die het meevoert,
afkomstig van de hoger liggende percelen, ontvangen.
De titularis van een lager gelegen perceel mag geen enkel bouwwerk
tot stand brengen dat de afvloeiing bemoeilijkt.
De titularis van een hoger gelegen perceel mag die afvloeiing niet
kwantitatief of kwalitatief verzwaren; die verplichting verhindert hem
niet zijn perceel normaal te gebruiken volgens de bestemming ervan
indien de omvang van de verzwaring redelijk is. Het onderhoud van de
erfdienstbaarheid van afvloeiing gebeurt op kosten van de titularis van
het heersend erf.
Voormelde rechten en verplichtingen zijn niet van toepassing in
geval van overmacht.
Art. 3.130. Regeling voor bronnen en waterlopen
Een eigenaar van een bron of een oevereigenaar kan gebruik maken
van het water voor zijn eigen behoeften en op voorwaarde dat hij de
loop, de kwantiteit en de kwaliteit van het water niet substantieel
wijzigt. Hij mag door dit gebruik de rechten van de naburige eigenaars
niet in het gedrang brengen.
Art. 3.131. Dakdrop
Iedere eigenaar moet zijn daken zodanig aanleggen dat het regenwater op zijn grond of op de openbare weg afloopt. Hij mag het niet
doen neerkomen op een aanpalend perceel.

Section 1re. — Eaux
Art. 3.129. Ecoulement d’eaux entre fonds voisins
Sans préjudice de l’article 3.131, les fonds inférieurs doivent recevoir
les eaux naturelles, et autres matières charriées par celles-ci, en
provenance des fonds supérieurs.
Le titulaire d’un fonds inférieur ne peut réaliser aucun ouvrage qui
entrave cet écoulement.
Le titulaire d’un fonds supérieur ne peut aggraver cet écoulement en
quantité ou en qualité; cette obligation ne l’empêche pas d’utiliser
normalement son fonds d’après sa destination, si l’ampleur de
l’aggravation est raisonnable. L’entretien de la servitude d’écoulement
est aux frais du titulaire du fonds dominant.

Afdeling 2. — Afstanden
Art. 3.132. Afstanden voor vensters, muuropeningen en soortgelijke
werken
§ 1. De eigenaar van een gebouw mag vensters met doorzichtige
beglazing, muuropeningen, balkons, terrassen of soortgelijke werken
aanbrengen voor zover deze op een rechte afstand van minstens
negentien decimeter van de perceelsgrens zijn aangebracht. Deze
afstand wordt gemeten met een loodrechte lijn op de dichtste plaats aan
de buitenkant van het venster, de muuropening, het balkon, het terras
of soortgelijke werken tot aan de perceelsgrens.

Section 2. — Distances
Art. 3.132. Distances pour les fenêtres, ouvertures de murs et autres
ouvrages semblables
§ 1er. Le propriétaire d’une construction peut y réaliser des fenêtres
au vitrage transparent, des ouvertures de mur, des balcons, des
terrasses ou des ouvrages semblables pour autant qu’ils soient placés à
une distance droite d’au moins dix-neuf décimètres de la limite des
parcelles. Cette distance est mesurée par une ligne tracée perpendiculairement à l’endroit le plus proche de l’extérieur de la fenêtre, de
l’ouverture de mur, du balcon, de la terrasse ou des ouvrages
semblables jusqu’à la limite des parcelles.
Un propriétaire ne peut placer de fenêtres, d’ouvertures de mur, de
balcons, de terrasses ou d’ouvrages semblables dans ou sur un mur
mitoyen.
§ 2. Le voisin peut exiger l’enlèvement des ouvrages qui ont été
érigés en violation de cette distance, sauf si:
1° il existe un accord sur ce point entre les voisins;
2° au moment de la réalisation des travaux, sa parcelle appartenait au
domaine public ou était un bien indivis accessoire à la construction
dont l’ouvrage concerné fait partie;

In of op een gemene muur kan een eigenaar geen vensters,
muuropeningen, balkons, terrassen of soortgelijke werken aanbrengen.
§ 2. De nabuur kan de verwijdering vorderen van de werken die in
strijd met deze afstand zijn opgetrokken, behalve indien:
1° hierover een akkoord bestaat tussen de buren;
2° zijn perceel op het ogenblik van de oprichting ervan tot het
openbare domein behoorde of een onverdeeld goed was dat accessoir
was aan het gebouw waarvan het betrokken werk deel uitmaakt;

Le délai de trente ans commence à courir à compter du non-usage.
Art. 3.127. Confusion
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds servant et le fonds
dominant sont réunis dans la même main, sans préjudice de l’article 3.119 si les fonds sont à nouveau séparés.
Art. 3.128. Perte d’utilité
À la demande du propriétaire du fonds servant, le juge peut
ordonner la suppression d’une servitude lorsque celle-ci a perdu toute
utilité, même future, pour le fonds dominant.

Les droits et obligations ci-dessus ne s’appliquent pas aux situations
résultant de la force majeure.
Art. 3.130. Réglementation des sources et des eaux courantes
Le propriétaire d’une source ou le riverain d’un cours d’eau peut
utiliser l’eau, uniquement pour ses propres besoins et à condition qu’il
ne modifie pas de manière substantielle le cours, la quantité et la qualité
de l’eau. Il ne peut porter préjudice aux droits des propriétaires voisins
par cette utilisation.
Art. 3.131. Égout des toits
Tout propriétaire doit établir ses toits de manière à ce que les eaux
pluviales s’écoulent sur son fonds ou sur la voie publique. Il ne peut les
faire verser sur une parcelle contiguë.

Download date: 17/08/2020

Art. 3.125. Condition du fonds dominant
Le titulaire du fonds dominant peut apporter dans l’exercice de la
servitude des changements tenant compte des évolutions techniques et
sociétales depuis la constitution de la servitude, sous réserve du respect
de la volonté des parties et de la finalité de la servitude.
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Art. 3.125. Toestand van het heersend erf
De titularis van het heersend erf mag de uitoefening van de
erfdienstbaarheid wijzigen, rekening houdend met de technische en
maatschappelijke evoluties sinds het ontstaan van de erfdienstbaarheid, onder voorbehoud van de wil van de partijen en het doel van de
erfdienstbaarheid.

eke.cauwenberghs@kluwer.be

M&D Seminars

15784

157
BELGISCH STAATSBLAD — 17.03.2020 — MONITEUR BELGE

3° de werken geen enkel risico voor het privéleven en het goede
nabuurschap kunnen opleveren, bijvoorbeeld omdat het uitzicht niet
verder reikt dan negentien decimeter vanaf deze werken;

Art. 3.133. Distances de plantations
Toutes les plantations doivent être situées au minimum aux distances
définies ci-après de la limite des parcelles, sauf si les parties ont conclu
un contrat à cet égard ou si les plantations se trouvent au même endroit
depuis plus de trente ans.
La distance visée à l’alinéa 1er est, pour les arbres d’une hauteur de
deux mètres au moins, de deux mètres à partir du milieu du tronc de
l’arbre et, pour les autres arbres, arbustes et haies, d’un demi-mètre. Le
voisin peut exiger l’élagage ou l’arrachage des plantations qui sont
situées à une distance moindre, sauf si le juge estime que cette demande
constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son appréciation,
de toutes les circonstances de la cause, y compris de l’intérêt général.
Toutefois, le voisin ne peut pas s’opposer à la présence de plantations
qui ne sont pas plus hautes que la clôture existant entre les parcelles.
Dans ce cas, s’il s’agit d’une clôture non mitoyenne, son propriétaire a
le droit de s’en servir comme appui pour ses plantations.
Art. 3.134. Branches et racines envahissantes
Si un propriétaire de plantations dont les branches ou les racines
dépassent la limite séparative des propriétés néglige de couper celles-ci
dans les soixante jours d’une mise en demeure par envoi recommandé
du voisin, ce dernier peut, de son propre chef et aux frais du
propriétaire des plantations, couper ces branches ou racines et se les
approprier. Si le voisin coupe lui-même ces branches ou racines qui
dépassent, il assume le risque des dommages causés aux plantations. Il
peut également exiger que leur propriétaire procède à leur coupe, sauf
si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge
tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la
cause, y compris de l’intérêt général. Le droit d’exiger l’enlèvement ne
peut s’éteindre par prescription.
Les fruits qui tombent naturellement des arbres sur un bien
immeuble contigu appartiennent à celui qui a la jouissance de ce bien
immeuble contigu.
Section 3. — Enclave
Art. 3.135. Servitude légale de passage: définition
Le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu’il n’ait aucune issue
sur la voie publique, soit qu’une issue suffisante ne puisse être
aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un
passage sur, au-dessus ou en dessous du fonds de voisins pour
l’utilisation normale de son fonds d’après sa destination actuelle ou
future.
La servitude légale de passage n’est exclue que si:
1° le propriétaire du fonds dispose d’un fonds contigu non enclavé;
2° le fonds enclavé fait partie d’une unité d’exploitation dont d’autres
fonds, auxquels il a accès, ne sont pas enclavés;
3° le propriétaire du fonds dispose d’une servitude de passage du fait
de l’homme suffisante;
4° l’état d’enclave résulte de la faute du propriétaire réclamant le
droit de passage ou de son fait personnel qui ne peut être justifié par
l’utilisation normale du fonds d’après sa destination actuelle.
Art. 3.136. Servitude légale de passage: acquisition et fixation
Le propriétaire du fonds enclavé agit en justice pour obtenir le
passage légal. En cas d’inaction du propriétaire, le titulaire d’un droit
réel ou personnel d’usage du fonds peut, aux mêmes conditions, exiger
le passage, le propriétaire étant appelé à la cause. Cette action est
imprescriptible.
L’assiette du passage est fixée par le juge de façon à ce qu’il soit le
moins dommageable, moyennant le paiement d’une indemnité proportionnelle au dommage causé. La procédure est menée contre les
propriétaires des fonds voisins qui, à première vue, offrent le passage le
moins dommageable, conformément aux règles prescrites aux articles 1345 et 1371bis du Code judiciaire.
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Afdeling 3. — Ingeslotenheid
Art. 3.135. Wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg: definitie
De eigenaar wiens perceel ingesloten ligt omdat het geen toegang
heeft tot de openbare weg of omdat geen voldoende toegang kan
worden ingericht zonder overdreven onkosten of ongemakken, kan een
uitweg eisen op, over of onder het perceel van de naburen voor het
normale gebruik van zijn perceel volgens de huidige of toekomstige
bestemming ervan.
De wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg is slechts uitgesloten
indien:
1° de eigenaar van het perceel over een niet-ingesloten aanpalend
perceel beschikt;
2° het ingesloten perceel een eenheid van uitbating vertoont met
andere percelen waartoe hij toegang heeft, die niet ingesloten zijn;
3° de eigenaar van het perceel over een voldoende erfdienstbaarheid
van overgang door menselijk handelen beschikt;
4° de ingeslotenheid het gevolg is van een fout van de eigenaar die
het recht van uitweg vordert of van zijn handelen dat niet kan worden
verantwoord door het normale gebruik van het perceel volgens de
huidige bestemming ervan.
Art. 3.136. Wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg: verkrijging en
vaststelling
De eigenaar van het ingesloten perceel treedt in rechte om de
wettelijke uitweg te verkrijgen. Bij stilzitten van de eigenaar kan de
titularis van een zakelijk of persoonlijk gebruiksrecht op het perceel,
onder dezelfde voorwaarden, de uitweg eisen, waarbij de eigenaar in
tussenkomst wordt geroepen. Die vordering is onverjaarbaar.
De ligging van de uitweg wordt door de rechter bepaald op zodanige
wijze dat deze het minst schadelijk is, tegen een vergoeding die
evenredig is aan de veroorzaakte schade. De procedure wordt gevoerd
tegen de eigenaars van de aangrenzende percelen die, op het eerste
gezicht, de minst schadelijke uitweg bieden, overeenkomstig de regels
voorgeschreven in de artikelen 1345 en 1371bis van het Gerechtelijk
Wetboek.

3° les ouvrages ne peuvent engendrer le moindre risque pour la vie
privée et les bonnes relations de voisinage, par exemple parce que la
vue ne porte pas plus loin que dix-neuf décimètres à partir de ces
ouvrages;
4° la fenêtre, l’ouverture de mur, la terrasse, le balcon ou les ouvrages
semblables se trouvent depuis au moins trente ans à l’endroit concerné.
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4° het venster, de muuropening, het terras, het balkon of de
soortgelijke werken zich al minstens dertig jaar op de betrokken plaats
bevinden.
Art. 3.133. Afstanden van beplantingen
Alle beplantingen moeten minimaal op de hierna bepaalde afstanden
van de perceelsgrens staan, tenzij indien partijen hierover een contract
hebben gesloten of indien de beplantingen al meer dan dertig jaar op
dezelfde plaats staan.
De in het eerste lid bedoelde afstand bedraagt voor bomen die
minstens twee meter hoog zijn, twee meter te rekenen vanaf het
midden van de voet van de boom en voor de andere bomen, struiken
en hagen een halve meter. De nabuur kan de snoeiing of rooiing eisen
van de beplantingen die op een kortere afstand zijn aangebracht, tenzij
de rechter van oordeel is dat zulks rechtsmisbruik uitmaakt. De rechter
houdt bij dat oordeel rekening met alle omstandigheden van het geval,
met inbegrip van het algemeen belang.
De nabuur kan zich evenwel niet verzetten tegen de aanwezigheid
van beplantingen die niet hoger reiken dan de afsluiting tussen de
percelen. Gaat het in dat geval om een niet-gemene afsluiting, dan heeft
de eigenaar het recht deze als steun voor zijn beplantingen te
gebruiken.
Art. 3.134. Overhangende takken en wortels
Indien een eigenaar van beplantingen waarvan de takken of wortels
doorschieten over de perceelsgrens, nalaat de doorschietende takken of
wortels te verwijderen binnen zestig dagen na een ingebrekestelling per
aangetekende zending van de nabuur, kan deze laatste eigenmachtig,
op kosten van de eigenaar van de beplantingen, deze takken of wortels
wegsnijden en zich toe-eigenen. Als de nabuur het doorschietende zelf
wegsnijdt, draagt hij zelf het risico voor de schade die hij aan de
beplantingen toebrengt. Hij kan eveneens eisen dat de eigenaar dit
wegsnijdt, tenzij de rechter van oordeel is dat zulks rechtsmisbruik
uitmaakt. De rechter houdt bij dat oordeel rekening met alle omstandigheden van het geval, met inbegrip van het algemeen belang. Het
recht om de verwijdering te eisen, kan niet uitdoven door verjaring.
Vruchten die op natuurlijke wijze van de bomen op een aanpalend
onroerend goed vallen, behoren toe aan degene die het genot van dit
laatste onroerend goed heeft.
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Si l’enclave résulte de la division d’un fonds non enclavé, le passage
ne peut être demandé qu’aux propriétaires des fonds qui composaient
le fonds avant sa division.
Art. 3.137. Servitude légale de passage: déplacement et suppression
L’assiette du passage peut être modifiée par le juge si, en raison de
circonstances nouvelles, le passage ne permet plus l’utilisation normale
du fonds dominant ou s’il peut être fixé à un autre endroit moins
dommageable.

L’action en déplacement ou en suppression du passage peut être
introduite par le propriétaire ou, en cas d’inaction de celui-ci, par le
titulaire d’un droit réel ou personnel d’usage, en mettant le propriétaire
à la cause.
Lorsque le passage est modifié ou supprimé, le juge peut ordonner
que l’indemnité soit refixée ou que la totalité ou une partie de
l’indemnité soit remboursée.

Titel 6. — Recht van vruchtgebruik

TITRE 6. — Droit d’usufruit

Ondertitel 1. — Definitie, voorwerp en duurtijd
Art. 3.138. Definitie
Vruchtgebruik verleent aan zijn titularis het tijdelijk recht op het
gebruik en genot van een goed van de blote eigenaar, zoals een
voorzichtig en redelijk persoon, in overeenstemming met de bestemming van dat goed en onder de verplichting om het goed bij het einde
van zijn recht terug te geven.
Een recht van bewoning wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed een
onoverdraagbaar recht van vruchtgebruik te zijn dat beperkt is tot wat
als woning noodzakelijk is voor de titularis van het recht en zijn gezin.
Art. 3.139. Voorwerp
Het vruchtgebruik kan een roerend of onroerend, lichamelijk of
onlichamelijk goed, of een bepaald geheel van dergelijke goederen, tot
voorwerp hebben, zonder afbreuk te doen aan de artikelen 3.162 tot
3.166.
Art. 3.140. Hoedanigheid van de vestiger
Het recht van vruchtgebruik kan worden gevestigd door de eigenaar
of door een titularis van een zakelijk gebruiksrecht binnen de grenzen
van zijn recht.
Art. 3.141. Duurtijd
Een vruchtgebruik kan worden gevestigd voor bepaalde of onbepaalde duur.
Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan het vruchtgebruik:
1° maximaal negenennegentig jaar duren, behalve indien de natuurlijke persoon op wiens hoofd het is gevestigd, langer leeft; en
2° niet voortbestaan na het overlijden van de persoon op wiens hoofd
het vruchtgebruik is gevestigd.
De faillietverklaring of de vrijwillige, wettelijke of gerechtelijke
ontbinding van de rechtspersoon zijn beëindigingsgronden in de zin
van het tweede lid. Behoudens andersluidend beding eindigt het recht
van vruchtgebruik niet in geval van fusie, splitsing of gelijkgestelde
verrichting.
In afwijking op het tweede lid, 2°, en behoudens andersluidend
beding wast het onverdeeld of gemeenschappelijk vruchtgebruik
gevestigd op het hoofd van twee of meer personen bij het einde van het
bestaan van één van hen bij dat van de anderen aan, naar evenredigheid van hun aandeel.
Het vruchtgebruik kan worden verlengd, evenwel zonder dat zijn
totale duurtijd meer mag bedragen dan het bepaalde in het tweede lid.
Het kan worden hernieuwd met het uitdrukkelijk akkoord van de
partijen.

Sous-titre 1er. — Définition, objet et durée
Art. 3.138. Définition
L’usufruit confère à son titulaire le droit temporaire à l’usage et à la
jouissance, de manière prudente et raisonnable, d’un bien appartenant
au nu-propriétaire, conformément à la destination de ce bien et avec
l’obligation de restituer celui-ci à la fin de son droit.

Ondertitel 2. — Rechten van de partijen
Art. 3.142. Rechten op het recht
De vruchtgebruiker kan zijn recht van vruchtgebruik overdragen,
daarop een vruchtgebruik toestaan, het verpanden als zijn recht van
vruchtgebruik roerend is of het met hypotheek bezwaren als het
onroerend is.

Sous-titre 2. — Droits des parties
Art. 3.142. Droits sur le droit
L’usufruitier peut aliéner son droit d’usufruit, constituer sur celui-ci
un usufruit, le mettre en gage si son droit d’usufruit est mobilier ou
l’hypothéquer si celui-ci est immobilier.

Un droit d’habitation est présumé, sauf preuve contraire, être un
droit d’usufruit incessible limité à ce qui est nécessaire pour l’habitation
du titulaire du droit et de sa famille.
Art. 3.139. Objet
L’usufruit peut avoir pour objet un bien meuble ou immeuble,
corporel ou incorporel, ou un ensemble déterminé de tels biens, sans
préjudice des articles 3.162 à 3.166.
Art. 3.140. Qualité du constituant
Le droit d’usufruit peut être établi par le propriétaire ou par un
titulaire d’un droit réel d’usage dans les limites de son droit.
Art. 3.141. Durée
Un usufruit peut être établi pour une durée déterminée ou indéterminée.
Nonobstant toute clause contraire, l’usufruit:
1° a une durée maximale de nonante-neuf ans, sauf si la personne
physique dans le chef de laquelle il est établi vit plus longtemps; et
2° s’éteint en tout cas si la personne dans le chef de laquelle l’usufruit
est établi cesse d’exister.
La déclaration de faillite ou la dissolution volontaire, légale ou
judiciaire de la personne morale sont des causes d’extinction au sens de
l’alinéa 2. Sauf clause contraire, le droit d’usufruit ne s’éteint pas en cas
de fusion, de scission ou d’opération assimilée.
Par dérogation à l’alinéa 2, 2°, et sauf clause contraire, l’usufruit
indivis ou commun établi dans le chef de deux ou plusieurs personnes
accroît, à la fin de l’existence de l’une d’elles, aux autres, proportionnellement à leur part.
L’usufruit peut être prorogé sans que sa durée totale puisse excéder
la durée maximale prévue à l’alinéa 2. Il peut être renouvelé de l’accord
exprès des parties.
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La servitude légale de passage cesse lorsqu’elle n’est plus nécessaire
conformément à l’article 3.135, quelle que soit la durée d’existence de ce
passage, ou si, le passage ayant été accordé en raison d’une destination
future, celle-ci n’est pas mise en œuvre dans un délai de dix ans à
compter du jugement attributif.
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Indien de ingeslotenheid het gevolg is van de splitsing van een
niet-ingesloten perceel, kan de uitweg slechts worden gevorderd van de
eigenaars van de percelen die vóór de splitsing tot het perceel
behoorden.
Art. 3.137. Wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg: verplaatsing en
afschaffing
De ligging van de uitweg kan door de rechter worden gewijzigd
indien deze, door gewijzigde omstandigheden, het normale gebruik
van het heersend erf niet langer mogelijk maakt of indien de
erfdienstbaarheid kan worden uitgeoefend op een andere plaats die
minder schadelijk is.
De wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg houdt op wanneer deze
niet meer noodzakelijk is overeenkomstig artikel 3.135, wat ook de
duurtijd van deze uitweg is geweest, of indien deze werd verleend
omwille van een toekomstige bestemming, ingeval die bestemming niet
ten uitvoer is gelegd binnen een termijn van tien jaar te rekenen vanaf
het vonnis waarbij de uitweg werd verleend.
De vordering tot verplaatsing of afschaffing van de uitweg kan
worden ingesteld door de eigenaar of, bij stilzitten van deze, door de
titularis van een zakelijk of persoonlijk gebruiksrecht, waarbij de
eigenaar in de zaak wordt geroepen.
Wanneer de uitweg wordt gewijzigd of afgeschaft, kan de rechter
bevelen dat de vergoeding opnieuw wordt vastgesteld of dat de
ontvangen vergoeding geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald.
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Il ne peut aliéner les immeubles dont il est propriétaire en vertu
d’une superficie-conséquence telle que visée à l’article 3.182 qu’en
aliénant ou hypothéquant simultanément, partiellement ou totalement,
le droit d’usufruit dont il est titulaire.

Cette prérogative d’usage s’applique même si le bien grevé se
déprécie par l’usage prudent et raisonnable qui en est fait.
Dans les limites énoncées à l’alinéa 1er, l’usufruitier peut également
apporter des modifications et réaliser des ouvrages et des plantations
quant au bien grevé. Si les modifications, ouvrages et plantations
subsistent à la fin de son droit, leur sort est réglé par l’article 3.160.
Art. 3.144. Conservation
La conservation des biens grevés est de l’intérêt commun de
l’usufruitier et du nu-propriétaire.
L’usufruitier ou, à défaut, le nu-propriétaire sont compétents pour
accomplir les actes de conservation et d’administration provisoire.
Si l’usufruit porte sur des biens qui sont périssables ou sujets à une
dépréciation rapide, ces actes peuvent également inclure des actes de
disposition, en cas de nécessité. Celui de l’usufruitier ou du
nu-propriétaire qui a accompli l’acte doit le notifier sans délai à l’autre.
Art. 3.145. Administration
L’usufruitier peut poser des actes d’administration pour la durée de
son droit.
Il peut accorder à des tiers, prolonger ou renouveler des droits
d’usage sur les biens grevés. Si l’usufruit prend fin parce que
l’usufruitier cesse d’exister, le droit d’usage à titre onéreux en cours
subsiste pour le restant de sa durée et au maximum pour trois ans,
après quoi il prend fin de plein droit. Les droits d’usage qui ne sont pas
encore en cours d’exécution à la fin de l’usufruit ne reçoivent aucun
effet.
Art. 3.146. Jouissance: fruits
L’usufruitier a droit à tous les fruits du bien grevé qui en ont été
séparés ou qui sont devenus exigibles pendant l’usufruit; il en va de
même pour les fruits qui n’étaient pas encore séparés du bien ou
exigibles à l’ouverture de l’usufruit. Les fruits qui n’étaient pas encore
séparés du bien ou exigibles à la fin de l’usufruit reviennent au
nu-propriétaire.
Si la partie qui n’a pas droit aux fruits a accompli des prestations
quant à ceux-ci, elle peut exiger, à charge de l’autre partie, une
indemnisation conformément à l’enrichissement injustifié.
Art. 3.147. Jouissance: produits
L’usufruitier n’a pas droit aux produits qui entament le capital du
bien grevé sauf si ceux-ci résultent d’une exploitation que l’usufruitier
continue de la même manière et dans la même mesure que celle
entamée par le propriétaire avant l’ouverture de l’usufruit.
Si, à son ouverture, l’usufruit porte sur des arbres, l’usufruitier peut
les mettre en coupes réglées de la même manière et dans la même
mesure que le propriétaire les avait mis en coupes réglées avant
l’ouverture de l’usufruit.
L’usufruitier peut aussi, de la même manière et dans la même mesure
que le propriétaire, exploiter les mines et carrières sur lesquelles porte
son droit et qui sont déjà mises en exploitation à l’ouverture de
l’usufruit, en se conformant, le cas échéant, aux prescriptions légales et
réglementaires en la matière.
Art. 3.148. Disposition
Sans préjudice de l’article 3.165, un usufruitier peut disposer du bien
grevé en dehors des limites de ses prérogatives si:
1° une disposition légale particulière l’y autorise;
2° cela correspond à la destination des biens qui existait déjà au
moment de la constitution de l’usufruit ou qui est stipulée contractuellement entre les parties et que cela s’inscrit dans le cadre de son
obligation d’administration prudente et raisonnable du bien; ou
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Art. 3.143. Usage du bien grevé
Nonobstant toute clause contraire, l’usufruitier a l’usage du bien
grevé pour autant qu’il agisse de manière prudente et raisonnable et
qu’il respecte la destination dudit bien. La destination du bien est celle
qui lui est donnée par le contrat ou, à défaut de contrat, celle qui est
présumée selon la nature des biens et l’usage que le nu-propriétaire en
a fait précédemment.
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Hij kan de onroerende goederen waarvan hij eigenaar is in het kader
van een accessoir opstalrecht zoals bedoeld in artikel 3.182, slechts
overdragen of met hypotheek bezwaren door tegelijk, gedeeltelijk of
geheel, het recht van vruchtgebruik waarvan hij titularis is over te
dragen of met hypotheek te bezwaren.
Art. 3.143. Gebruik van het bezwaarde goed
De vruchtgebruiker heeft het gebruik van het bezwaarde goed voor
zover hij, niettegenstaande enig andersluidend beding, daarbij voorzichtig en redelijk optreedt en de bestemming van het goed eerbiedigt.
De bestemming van het goed is deze die daar bij contract aan is
gegeven of die, bij gebreke van contract, volgens de aard van de
goederen en het eerdere gebruik door de blote eigenaar, vermoed
wordt.
Die gebruiksbevoegdheid geldt ook indien het bezwaarde goed in
waarde daalt door het voorzichtige en redelijke gebruik dat men ervan
maakt.
Binnen de grenzen van het eerste lid, kan de vruchtgebruiker ook
veranderingen aanbrengen en bouwwerken en beplantingen uitvoeren
aan het bezwaarde goed. Indien de veranderingen, bouwwerken en
beplantingen voortbestaan bij het einde van zijn recht, wordt hun lot
door artikel 3.160 geregeld.
Art. 3.144. Behoud
Het behoud van de bezwaarde goederen is in het gemeenschappelijk
belang van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
De vruchtgebruiker, of indien hij in gebreke blijft, de blote eigenaar
zijn bevoegd om daden van behoud en voorlopig beheer te stellen.
Indien het vruchtgebruik rust op goederen die vatbaar zijn voor
bederf of die onderhevig zijn aan snelle waardevermindering, kan dit,
in geval van noodzakelijkheid, ook daden van beschikking inhouden.
De vruchtgebruiker of de blote eigenaar die de handeling heeft gesteld,
moet hiervan onverwijld kennis geven aan de andere.
Art. 3.145. Beheer
De vruchtgebruiker kan daden van beheer stellen voor de duurtijd
van zijn recht.
Hij kan op de bezwaarde goederen gebruiksrechten aan derden
toestaan, verlengen of hernieuwen. Indien het vruchtgebruik ten einde
komt omdat de vruchtgebruiker ophoudt te bestaan, duurt dit lopende
gebruiksrecht onder bezwarende titel, nog door voor zijn resterende
duurtijd, en ten hoogste drie jaar, waarna het van rechtswege ten einde
komt. Gebruiksrechten die nog niet in uitvoering zijn bij het einde van
het vruchtgebruik krijgen geen uitwerking.
Art. 3.146. Genot: vruchten
De vruchtgebruiker heeft recht op alle vruchten van het bezwaarde
goed die tijdens het vruchtgebruik afgescheiden of opeisbaar worden;
dat is ook het geval voor de vruchten die nog niet afgescheiden of
opeisbaar waren op het ogenblik van het ontstaan van het vruchtgebruik. Vruchten die nog niet afgescheiden of opeisbaar waren bij het
einde van het vruchtgebruik, komen toe aan de blote eigenaar.
Indien de partij die geen aanspraak heeft op de vruchten hiervoor
prestaties heeft geleverd, kan deze lastens de andere partij een
vergoeding eisen overeenkomstig de ongerechtvaardigde verrijking.
Art. 3.147. Genot: opbrengsten
De vruchtgebruiker heeft geen recht op de opbrengsten die het
kapitaal van het bezwaarde goed verminderen, tenzij indien deze
volgen uit een exploitatie die de vruchtgebruiker op dezelfde wijze en
in dezelfde mate voortzet als deze die de eigenaar reeds vóór aanvang
van het vruchtgebruik had ingezet.
Indien het vruchtgebruik bij zijn ontstaan bomen omvat, mag de
vruchtgebruiker deze bomen geregeld kappen op dezelfde wijze en in
de mate dat de eigenaar deze bomen al aan geregelde kappingen
onderwierp vóór het ontstaan van het vruchtgebruik.
De vruchtgebruiker mag ook, op dezelfde wijze en in dezelfde mate
als de eigenaar, tot ontginning overgaan van de mijnen en groeve
waarop het recht betrekking heeft en die reeds bij de aanvang van het
vruchtgebruik in ontginning zijn, in voorkomend geval volgens de
wettelijke en reglementaire voorschriften terzake.
Art. 3.148. Beschikking
Zonder afbreuk te doen aan artikel 3.165, mag een vruchtgebruiker
over het bezwaarde goed buiten de grenzen van zijn bevoegdheden
beschikken indien:
1° een bijzondere wettelijke bepaling dit toelaat;
2° dit in overeenstemming is met de bestemming van de goederen
die reeds bestond op het moment dat het vruchtgebruik is ontstaan of
contractueel tussen partijen is bedongen, én kadert binnen zijn
verplichting tot een voorzichtig en redelijk beheer; of
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Ondertitel 3. — Verplichtingen van de partijen
Art. 3.150. Beschrijving van de goederen
Niettegenstaande enig andersluidend beding, maken de vruchtgebruiker en de blote eigenaar bij aanvang van het vruchtgebruik, een
beschrijving van de bezwaarde goederen op. Bij gebreke van akkoord
wordt een beschrijving en schatting opgesteld door een deskundige die
zij gezamenlijk aanstellen of, bij gebreke van akkoord, laten aanstellen
door de rechtbank.
Zolang dergelijke beschrijving niet is opgemaakt, heeft de blote
eigenaar recht op de vruchten en kan hij de afgifte van het bezwaarde
goed aan de vruchtgebruiker opschorten, overeenkomstig artikel 73
van titel XVII van boek III van het oude Burgerlijk Wetboek, tenzij
indien de vruchtgebruiker van rechtswege in het bezit van de goederen
treedt.
Indien de vruchtgebruiker de bevoegdheid krijgt om de bezwaarde
goederen of een deel van de bezwaarde goederen te vervreemden, moet
de beschrijving gepaard gaan met een schatting van de bezwaarde
goederen of het bezwaarde geheel. Bovendien moet de vruchtgebruiker
in dat geval eenmaal per jaar, op eerste verzoek van de blote eigenaar,
opgave doen van de goederen die niet meer aanwezig zijn en van de
goederen die daarvoor in de plaats zijn gekomen.
Art. 3.151. Verzekeringsplicht van de vruchtgebruiker
De vruchtgebruiker is verplicht het goed in volle eigendom te
verzekeren voor de gebruikelijke risico’s, en hiervoor de premies te
betalen. In ieder geval is de vruchtgebruiker van een onroerend goed
verplicht dit tegen brand te verzekeren. De vruchtgebruiker moet het
bewijs van de verzekeringspolis aan de blote eigenaar voorleggen op
diens eerste verzoek.
Indien de vruchtgebruiker niet aan de in het eerste lid omschreven
verplichtingen voldoet, mag de blote eigenaar zelf een verzekering
nemen en is de vruchtgebruiker verplicht hem de kosten daarvan
onmiddellijk te vergoeden.
Art. 3.152. Vordering in rechte
Zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar zijn gerechtigd om
een rechtsvordering in te stellen betreffende de bezwaarde goederen die
zowel aan hun eigen recht als aan het recht van de andere partij raakt,
zij het dat hij er dan toe gehouden is om de andere partij onverwijld in
tussenkomst in de procedure te betrekken.
Art. 3.153. Onderhoudsherstellingen
De vruchtgebruiker is ertoe gehouden om onderhoudsherstellingen
ten aanzien van het goed te verrichten die, op korte of lange termijn,
nodig zijn om de waarde van het goed te vrijwaren, onder voorbehoud
van normale slijtage, ouderdom of overmacht.
Art. 3.154. Grove herstellingen
§ 1. Grove herstellingen zijn herstellingen die betrekking hebben op
de structuur van het goed of van zijn inherente bestanddelen of
waarvan de kosten manifest de vruchten van het goed te boven gaan.
§ 2. De blote eigenaar moet deze herstellingen uitvoeren na overleg
met de vruchtgebruiker. Deze laatste kan hiervoor geen aanspraak
maken op een gebruiksvergoeding.
In afwijking op het eerste lid, is de blote eigenaar noch gehouden tot
de grove herstellingen die betrekking hebben op de bouwwerken en
beplantingen die de vruchtgebruiker zelf heeft aangebracht, noch tot de
herstellingen die uitsluitend aan de vruchtgebruiker te wijten zijn.
§ 3. De blote eigenaar die de grove herstellingen uitvoert, kan van de
vruchtgebruiker eisen dat hij proportioneel bijdraagt in de kosten van
deze herstellingen. Deze bijdrage wordt bepaald in verhouding tot de
waarde van het vruchtgebruik tegenover de waarde van de volle
eigendom, berekend overeenkomstig artikel 745sexies, § 3, van het
oude Burgerlijk Wetboek.
Art. 3.155. Afdwinging
Indien de vruchtgebruiker of de blote eigenaar zijn herstellingsplicht
niet nakomt, kan de andere partij de rechter verzoeken om hem reeds
tijdens de duur van het vruchtgebruik daartoe te verplichten, in
voorkomend geval onder verbeurte van een dwangsom. Alternatief kan
hij aan de rechter vragen om zelf de noodzakelijke werken te mogen
uitvoeren waarbij de kosten overeenkomstig het wettelijke regime op
de andere partij kunnen verhaald worden.

Sous-titre 3. — Obligations des parties
Art. 3.150. Description des biens
Nonobstant toute clause contraire, l’usufruitier et le nu-propriétaire
font, à l’ouverture de l’usufruit, une description des biens grevés. À
défaut d’accord, une description et une estimation sont réalisées par un
expert qu’ils désignent conjointement ou, à défaut d’accord, qu’ils font
désigner par le tribunal.
Tant qu’une telle description n’est pas réalisée, le nu-propriétaire a
droit aux fruits et peut suspendre la remise du bien grevé à l’usufruitier,
conformément à l’article 73 du titre XVII du livre III de l’ancien Code
civil, sauf si l’usufruitier est saisi de plein droit des biens.

Si l’usufruitier reçoit le pouvoir d’aliéner les biens grevés ou une
partie des biens grevés, la description doit s’accompagner d’une
estimation des biens grevés ou de l’ensemble grevé. Dans ce cas,
l’usufruitier doit en outre signaler une fois par an, à la première
demande du nu-propriétaire, les biens qui ne sont plus présents et ceux
qui leur ont été substitués.
Art. 3.151. Obligation d’assurance de l’usufruitier
L’usufruitier est tenu d’assurer le bien en pleine propriété pour les
risques habituels et de payer les primes. L’usufruitier d’un bien
immeuble est en tout cas obligé de l’assurer contre l’incendie.
L’usufruitier est tenu de présenter au nu-propriétaire, à première
demande, la preuve de la police d’assurance.
Si l’usufruitier ne satisfait pas aux obligations définies à l’alinéa 1er,
le nu-propriétaire peut prendre lui-même une assurance et l’usufruitier
est tenu de lui en rembourser les coûts immédiatement.
Art. 3.152. Droit d’action en justice
Concernant les biens grevés, tant l’usufruitier que le nu-propriétaire
ont le droit d’introduire une action concernant leur propre droit ou le
droit de l’autre partie, mais ils sont alors tenus d’appeler en intervention immédiatement l’autre partie.
Art. 3.153. Réparations d’entretien
L’usufruitier est tenu d’exécuter, à l’égard du bien, les réparations
d’entretien nécessaires, à court ou à long terme, pour préserver la
valeur du bien, sous réserve de l’usure normale, de la vétusté ou d’un
cas de force majeure.
Art. 3.154. Grosses réparations
§ 1er. Les grosses réparations sont celles qui portent sur la structure
du bien ou de ses composantes inhérentes ou dont le coût excède
manifestement les fruits du bien.
§ 2. Le nu-propriétaire doit exécuter ces réparations après concertation avec l’usufruitier. Ce dernier ne peut prétendre à une indemnité
pour trouble de jouissance.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le nu-propriétaire n’est pas tenu des
grosses réparations qui portent sur les ouvrages et plantations réalisés
par l’usufruitier lui-même, ni des réparations qui sont causées,
exclusivement, par l’usufruitier.
§ 3. Le nu-propriétaire qui exécute les grosses réparations peut
exiger de l’usufruitier qu’il contribue proportionnellement aux frais de
celles-ci. Cette contribution est déterminée en fonction de la valeur du
droit d’usufruit par rapport à la valeur de la pleine propriété, calculées
conformément à l’article 745sexies, § 3, de l’ancien Code civil.
Art. 3.155. Exécution forcée
Si l’usufruitier ou le nu-propriétaire n’exécute pas son obligation de
faire les réparations, l’autre partie peut demander au juge de l’y
condamner même pendant la durée de l’usufruit, le cas échéant sous
peine d’une astreinte. À titre d’alternative, il peut demander au juge
l’autorisation d’exécuter lui-même les travaux nécessaires, auquel cas
les frais peuvent être réclamés à l’autre partie conformément au régime
légal.
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3° l’usufruit concerne des biens consomptibles.
L’article 3.159 s’applique dans les trois cas.
Art. 3.149. Droit de visite du nu-propriétaire
Le nu-propriétaire d’un bien immeuble a le droit de visiter le bien
immeuble une fois par an.
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3° het vruchtgebruik op verbruikbare goederen betrekking heeft.
In die drie gevallen vindt artikel 3.159 toepassing.
Art. 3.149. Bezoekrecht van de blote eigenaar
De blote eigenaar van een onroerend goed heeft het recht om
eenmaal per jaar het onroerend goed te bezichtigen.
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Elk van de partijen kan aan de rechter vragen om een zakelijke
zekerheid op het bezwaarde goed te mogen toestaan die tegenwerpelijk
is aan de andere, indien dat noodzakelijk is om die herstellingen uit te
voeren.
Art. 3.156. Lasten van het bezwaarde goed
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Chacune des parties peut demander au juge de pouvoir constituer
une sûreté réelle sur le bien grevé, opposable à l’autre partie, si cela est
nécessaire pour exécuter ces réparations.
Art. 3.156. Charges du bien grevé

De blote eigenaar staat in voor de buitengewone lasten van het
bezwaarde goed, zelfs indien ze periodiek moeten worden betaald.

Le nu-propriétaire supporte les charges extraordinaires du bien
grevé, même si celles-ci doivent être payées de manière périodique.

Heeft de vruchtgebruiker zelf bouwwerken of beplantingen aangebracht, dan moet hij hiervoor tijdens de duur van het vruchtgebruik
zowel de gewone als de buitengewone lasten dragen.

Si l’usufruitier a lui-même réalisé des ouvrages ou des plantations, il
doit en supporter tant les charges ordinaires que les charges extraordinaires pendant la durée de l’usufruit.

Art. 3.157. Correlatieve schulden

Art. 3.157. Dettes corrélatives

De algemene vruchtgebruiker of de vruchtgebruiker onder algemene
titel moet in de betaling van de schulden van de boedel bijdragen naar
verhouding tot de waarde van zijn vruchtgebruik, berekend overeenkomstig artikel 745sexies, § 3, van het oude Burgerlijk Wetboek.

L’usufruitier universel ou à titre universel doit contribuer au
paiement des dettes de la masse proportionnellement à la valeur de son
usufruit, calculée conformément à l’article 745sexies, § 3, de l’ancien
Code civil.

Ondertitel 4. — Specifieke bepalingen inzake het tenietgaan

Sous-titre 4. — Règles spécifiques d’extinction

Art. 3.158. Voorwerp van restitutie

Art. 3.158. Objet de restitution

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker gehouden
de bezwaarde goederen in dezelfde staat terug te geven, met uitzondering van de waardeverminderingen die het gevolg zijn van normale
slijtage, ouderdom of overmacht.

À la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de restituer les biens
grevés dans le même état, à l’exception des dépréciations dues à l’usure
normale, à la vétusté ou à un cas de force majeure.

Indien bij aanvang van het vruchtgebruik geen beschrijving is
opgemaakt, wordt de vruchtgebruiker vermoed, behoudens tegenbewijs, het goed in goede staat van onderhoud en zonder enig gebrek te
hebben ontvangen.

Si aucune description n’a été réalisée à l’ouverture de l’usufruit,
l’usufruitier est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu le bien en
bon état d’entretien et sans défaut.

Art. 3.159. Teruggaveplicht na bevoegde vervreemding

Art. 3.159. Obligation de restitution après aliénation permise

Indien, met toepassing van artikel 3.148, de vruchtgebruiker de
goederen heeft vervreemd, is hij ertoe gehouden de waarde van de
bezwaarde goederen op het ogenblik van de vervreemding terug te
geven, indien op dat ogenblik een schatting is opgemaakt. Is dat niet
het geval, dan moet hij de waarde op het ogenblik van de vestiging van
het vruchtgebruik teruggeven. Is ook geen beschrijving opgesteld bij de
vestiging van het vruchtgebruik, dan moet de vruchtgebruiker de
hoogste van twee bedragen betalen, namelijk de waarde bij het begin
dan wel de waarde bij het einde.

Lorsque l’usufruitier a aliéné les biens grevés en application de
l’article 3.148, il est tenu de restituer leur valeur au moment de
l’aliénation, si une estimation a été faite à ce moment-là. Si tel n’est pas
le cas, il doit restituer leur valeur au moment de la constitution de
l’usufruit. Si, en outre, aucune description n’a été réalisée à l’ouverture
de l’usufruit, l’usufruitier doit payer la plus haute des deux sommes
entre la valeur des biens à l’ouverture du droit ou leur valeur à la fin du
droit.

Gaat het om soortgoederen, dan heeft de vruchtgebruiker bovendien
de mogelijkheid om een gelijke hoeveelheid zaken van dezelfde
hoedanigheid terug te geven.

Lorsqu’il s’agit de choses de genre, l’usufruitier a en outre la
possibilité d’en restituer une quantité égale de même qualité.

Art. 3.160. Natrekking en vergoeding

Art. 3.160. Accession et indemnisation

De blote eigenaar moet de vruchtgebruiker, op grond van de
ongerechtvaardigde verrijking, vergoeden voor de bouwwerken en
beplantingen die hij binnen de grenzen van zijn recht heeft uitgevoerd,
zonder daartoe verplicht te zijn en met de toestemming van de blote
eigenaar. Tot de betaling van de vergoeding heeft de vruchtgebruiker
een retentierecht op die bouwwerken en beplantingen. De blote
eigenaar wordt eigenaar van die bouwwerken en beplantingen en kan
de verwijdering ervan niet vragen. De vruchtgebruiker kan die
bouwwerken en beplantingen echter verwijderen tijdens de duur van
zijn recht.

Le nu-propriétaire doit indemniser l’usufruitier, sur la base de
l’enrichissement injustifié, pour les ouvrages et plantations réalisés
dans les limites de son droit, sans y être obligé et avec le consentement
du nu-propriétaire. Jusqu’à indemnisation, l’usufruitier a un droit de
rétention sur ces ouvrages et plantations. Le nu-propriétaire devient
propriétaire de ces ouvrages et plantations et ne peut en demander
l’enlèvement. L’usufruitier peut toutefois enlever ces ouvrages et
plantations pendant la durée de son droit.

In alle andere gevallen verkrijgt de blote eigenaar aan het einde van
het recht, zonder vergoeding, de eigendom van de bouwwerken en
beplantingen, dit onverminderd artikel 3.16, 4°.

Dans tous les autres cas, le nu-propriétaire acquiert la propriété des
ouvrages et plantations à la fin du droit, sans indemnisation et sans
préjudice de l’article 3.16, 4°.

Art. 3.161. Omzetting

Art. 3.161. Conversion

Zonder afbreuk te doen aan bijzondere wetten zoals vervat in
artikel 745quater tot artikel 745sexies van het oude Burgerlijk Wetboek,
kunnen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar op ieder ogenblik bij
de rechtbank vorderen dat het wettelijke vruchtgebruik geheel of ten
dele wordt omgezet, hetzij in de volle eigendom van met vruchtgebruik
belaste goederen, hetzij in een geldsom, hetzij in een gewaarborgde en
geïndexeerde rente.

Sans préjudice de dispositions particulières telles celles contenues
aux articles 745quater à 745sexies de l’ancien Code civil, l’usufruitier et
le nu-propriétaire peuvent à tout moment demander au tribunal la
conversion totale ou partielle de l’usufruit légal, soit en la pleine
propriété de biens grevés de l’usufruit, soit en une somme, soit en une
rente indexée et garantie.

Dit recht is persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht. Het kan niet
worden uitgeoefend door de schuldeisers van de rechthebbende.

Ce droit est personnel et incessible. Il ne peut pas être exercé par les
créanciers du titulaire.

De rechtbank kan de omzetting geheel of gedeeltelijk toestaan,
rekening houdend met de belangen van alle partijen. De omzetting
geschiedt overeenkomstig artikel 745sexies van het oude Burgerlijk
Wetboek.

Le tribunal peut autoriser la conversion totale ou partielle, en tenant
compte des intérêts de toutes les parties. Il est procédé à la conversion
conformément à l’article 745sexies de l’ancien Code civil.
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L’usufruitier est tenu de supporter toutes les charges périodiques
relatives au bien grevé qui concernent l’usage et la jouissance de
celui-ci.
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De vruchtgebruiker is gehouden alle periodieke lasten van het
bezwaarde goed te dragen die verband houden met het gebruik en
genot ervan.
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Sous-titre 5. — Dispositions spécifiques
concernant des biens particuliers
Art. 3.162. Usufruit sur choses de genre
Si un usufruit porte sur des choses de genre, l’usufruitier doit les
tenir physiquement séparées des autres biens de même nature qui ne
sont pas soumis à l’usufruit.

Art. 3.163. Usufruit sur instruments financiers – droits attachés à la
qualité d’associé
Si des droits attachés à la qualité d’associé sont liés aux instruments
financiers, tel le droit de vote à l’assemblée générale, ceux-ci sont
exercés conformément au Code des sociétés et des associations.
Les dividendes qui sont distribués sans affecter le capital appartiennent à l’usufruitier.
Les produits exceptionnels qui sont inhérents à l’instrument financier, telle la prime accordée lors d’un rachat de ses propres actions, sont
perçus par l’usufruitier. Ces produits font partie de son obligation de
restitution à la fin de l’usufruit.
Art. 3.164. Usufruit sur créances
L’usufruitier peut demander amiablement ou en justice le paiement
des créances exigibles et recevoir ce paiement. Le nu-propriétaire peut
uniquement poursuivre le paiement de la créance ou en recevoir le
paiement s’il a obtenu le consentement de l’usufruitier pour ce faire ou,
à défaut, l’autorisation du tribunal.
Si, par application de l’alinéa 1er, l’usufruitier reçoit une somme, il
exerce son usufruit conformément aux articles 3.148 et 3.162.
Art. 3.165. Usufruit sur une universalité de biens
Lorsque l’usufruit porte sur un ensemble déterminé de biens,
l’usufruitier peut disposer des différents biens qui composent cette
universalité si cela correspond à la bonne administration de l’universalité et à condition que les biens qui leur sont substitués soient à
nouveau affectés à l’universalité.
La plus-value éventuelle que l’universalité présenterait, au moment
de la restitution, revient à l’usufruitier ou au nu-propriétaire, par
application de l’enrichissement injustifié.
Art. 3.166. Usufruit sur les droits intellectuels
L’usufruit portant sur une propriété intellectuelle confère à l’usufruitier le droit à l’exploitation normale de cette propriété. Dans ce cadre,
l’usufruitier peut conclure seul des contrats pour autant que le
paiement de la rémunération soit étalé sur la durée totale du contrat. À
défaut, le consentement du nu-propriétaire est requis.
À la fin de l’usufruit, les contrats conclus par l’usufruitier seul restent
en vigueur sauf le droit du nu-propriétaire d’y mettre fin moyennant un
délai de préavis de trois ans.
À moins qu’ils appartiennent à une tierce personne, les droits moraux
doivent être exercés de commun accord entre l’usufruitier et le
nu-propriétaire; à défaut d’accord, le plus diligent d’entre eux saisit le
juge.

Titel 7. — Erfpachtrecht

TITRE 7. — Droit d’emphytéose

Ondertitel 1. — Definitie, voorwerp en duurtijd
Art. 3.167. Definitie
Het erfpachtrecht is een zakelijk gebruiksrecht dat een vol gebruik en
genot verleent van andermans goed dat onroerend is uit zijn aard of
door incorporatie.
De erfpachter mag niets doen dat de waarde van het onroerend goed
vermindert, onder voorbehoud van normale slijtage, ouderdom of
overmacht. Hij kan, behoudens andersluidend beding, de bestemming
van het onroerend goed wijzigen.

Sous-titre 1er. — Définition, objet et durée
Art. 3.167. Définition
Le droit d’emphytéose est un droit réel d’usage conférant un plein
usage et une pleine jouissance d’un immeuble par nature ou par
incorporation appartenant à autrui.
L’emphytéote ne peut rien faire qui diminue la valeur de l’immeuble
sous réserve de l’usure normale, de la vétusté ou d’un cas de force
majeure; il peut, sauf clause contraire, modifier la destination de
l’immeuble.
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Si l’usufruit porte sur de l’argent ou si de l’argent est perçu du fait de
l’aliénation par l’usufruitier conformément à l’article 3.148, l’usufruitier
doit placer cet argent ou l’employer dans l’intérêt des autres biens
soumis à l’usufruit, après avoir obtenu le consentement du
nu-propriétaire. S’ils ne peuvent s’accorder, la partie la plus diligente
peut s’adresser au juge afin de faire désigner un tiers qui sera chargé de
la gestion de ces sommes.
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Ondertitel 5. — Specifieke bepalingen
betreffende bijzondere goederen
Art. 3.162. Vruchtgebruik op soortgoederen
Indien een vruchtgebruik betrekking heeft op soortgoederen, is de
vruchtgebruiker ertoe gehouden om die goederen fysiek afgescheiden
te houden van andere goederen van dezelfde soort die niet aan dit
vruchtgebruik onderworpen zijn.
Heeft het vruchtgebruik betrekking op geld of krijgt het daarop
betrekking door de vervreemding door de vruchtgebruiker in overeenstemming met artikel 3.148, dan moet de vruchtgebruiker dit geld
beleggen of in het belang van de overige aan het vruchtgebruik
onderworpen goederen besteden, na instemming van de blote eigenaar.
Kunnen zij geen akkoord bereiken, dan kan de meest gerede partij zich
tot de rechter wenden om een derde te doen aanstellen die met het
beheer van die gelden wordt belast.
Art. 3.163. Vruchtgebruik op financiële instrumenten – lidmaatschapsrechten
Indien aan de financiële instrumenten lidmaatschapsrechten zijn
verbonden, zoals het stemrecht op de algemene vergadering, worden
deze uitgeoefend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Dividenden die uitgekeerd worden zonder in te teren op het kapitaal,
behoren aan de vruchtgebruiker toe.
Uitzonderlijke opbrengsten die aan het financieel instrument toekomen, zoals de premie die toegekend wordt bij een inkoop van eigen
aandelen, worden geïnd door de vruchtgebruiker. Deze maken deel uit
van zijn restitutieplicht bij het einde van het vruchtgebruik.
Art. 3.164. Vruchtgebruik op schuldvorderingen
De vruchtgebruiker kan in en buiten rechte nakoming vorderen van
de opeisbare schuldvorderingen en de betaling in ontvangst nemen. De
blote eigenaar mag slechts de schuldvordering uitoefenen of de
betaling innen indien hij daartoe toestemming heeft verkregen van de
vruchtgebruiker of, bij gebreke daarvan, machtiging heeft bekomen van
de rechtbank.
Indien de vruchtgebruiker met toepassing van het eerste lid een
geldsom ontvangt, oefent hij zijn vruchtgebruik uit in overeenstemming met de artikelen 3.148 en 3.162.
Art. 3.165. Vruchtgebruik op een geheel van goederen
Indien het vruchtgebruik betrekking heeft op een bepaald geheel van
goederen kan de vruchtgebruiker over de afzonderlijke goederen uit
dat geheel beschikken indien dat kadert in het goede beheer van het
geheel en op voorwaarde dat de goederen die ervoor in de plaats
komen opnieuw tot het geheel worden bestemd.
De gebeurlijke meerwaarde die het geheel bij de restitutie zou blijken
te hebben ondergaan, komt aan de vruchtgebruiker dan wel aan de
blote eigenaar toe met toepassing van de ongerechtvaardigde verrijking.
Art. 3.166. Vruchtgebruik op intellectuele rechten
Het vruchtgebruik met betrekking tot een intellectueel eigendomsrecht verleent aan de vruchtgebruiker het recht op normale uitbating
hiervan. In dat kader kan de vruchtgebruiker alleen contracten sluiten
voor zover de betaling van de vergoeding is gespreid over de totale
duur van het contract. Anders is de toestemming van de blote eigenaar
vereist.
Bij het einde van het vruchtgebruik blijven de contracten die
uitsluitend door de vruchtgebruiker zijn afgesloten, hun uitwerking
behouden, onverminderd het recht van de blote eigenaar om ze te
beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie jaar.
Tenzij de morele rechten toebehoren aan een derde, moeten zij
worden uitgeoefend in akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote
eigenaar; indien geen overeenstemming kan worden bereikt, richt de
meest gerede partij zich tot de rechter.
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Art. 3.168. Qualité du constituant
Le droit d’emphytéose peut être constitué par le propriétaire ou par
un titulaire d’un droit réel d’usage dans les limites de son droit.
Art. 3.169. Durée
Nonobstant toute clause contraire, la durée du droit d’emphytéose ne
peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à nonante-neuf ans. Le
droit d’emphytéose peut être prorogé sans que sa durée totale puisse
excéder nonante-neuf ans. Il peut être renouvelé de l’accord exprès des
parties.

Ondertitel 2. — Specifieke wijzen van verkrijging
Art. 3.170. Verkrijgende verjaring
Ingeval van verkrijging door verjaring wordt het erfpachtrecht
geacht te zijn gevestigd voor negenennegentig jaar, tenzij een rechtshandeling een kortere duurtijd vastlegt. De duurtijd van het recht loopt
vanaf de aanvang van het deugdelijke bezit of vanaf een later tijdstip
bepaald in de rechtshandeling.

Sous-titre 2. — Modes spécifiques d’acquisition
Art. 3.170. Prescription acquisitive
En cas d’acquisition par prescription, le droit d’emphytéose est censé
établi pour nonante-neuf ans, à moins qu’un acte juridique ne fixe une
durée inférieure. La durée du droit se compte à partir de l’entrée en
possession utile ou à un moment postérieur fixé dans l’acte juridique.

Ondertitel 3. — Rechten en verplichtingen van de partijen
Art. 3.171. Rechten op het recht
De erfpachter kan zijn erfpachtrecht overdragen en met een hypotheek bezwaren. Hij kan de onroerende goederen waarvan hij eigenaar
is in het kader van een accessoir opstalrecht zoals bepaald in
artikel 3.182 slechts vervreemden of met een hypotheek bezwaren door
gelijktijdig, gedeeltelijk of geheel, het erfpachtrecht waarvan hij titularis
is te vervreemden of met een hypotheek te bezwaren.
Art. 3.172. Rechten op het onroerend goed
De erfpachter heeft het gebruik en genot, zowel materieel als
juridisch, van het onroerend goed waarop zijn recht betrekking heeft,
zonder afbreuk te doen aan de overige bestaande rechten op het
onroerend goed. Hij kan alle bouwwerken en beplantingen uitvoeren,
zelfs indien hij de bestemming van het onroerend goed wijzigt, voor
zover hij de waarde ervan niet vermindert.
Hij heeft recht op de vruchten en, voor zover de uitbating een
aanvang heeft genomen vóór het ontstaan van het erfpachtrecht, op de
opbrengsten die in vruchten zijn omgezet.
Indien de erfpachter bouwwerken of beplantingen verkrijgt of
uitvoert, al dan niet zonder daartoe gehouden te zijn, zijn zij zijn
eigendom, met toepassing van artikel 3.182. Hij mag de bouwwerken
en beplantingen waartoe hij gehouden was, niet verwijderen.
Art. 3.173. Verplichtingen
Tijdens de duur van de erfpacht is de erfpachter gehouden tot alle
lasten en belastingen met betrekking tot het onroerend goed dat het
voorwerp is van zijn erfpachtrecht en met betrekking tot de bouwwerken en beplantingen waarvan hij eigenaar is overeenkomstig artikel 3.182.
Hij moet alle onderhoudsherstellingen en grove herstellingen in de
zin van de artikelen 3.153 en 3.154 uitvoeren aan het onroerend goed
waarop zijn recht betrekking heeft en aan de bouwwerken en
beplantingen die hij moet oprichten, teneinde de waarde ervan niet te
verminderen.
Hij zorgt ook voor alle herstellingen met betrekking tot de bouwwerken en beplantingen die hij verkregen heeft of zonder enige verplichting heeft uitgevoerd en noodzakelijk zijn geworden voor de uitoefening van de andere zakelijke gebruiksrechten op het onroerend goed.

Sous-titre 3. — Droits et obligations des parties
Art. 3.171. Droits sur le droit
L’emphytéote peut céder et hypothéquer son droit d’emphytéose. Il
ne peut céder ou hypothéquer les immeubles dont il est propriétaire en
vertu d’une superficie-conséquence telle que visée à l’article 3.182 qu’en
cédant ou hypothéquant simultanément, partiellement ou totalement,
le droit d’emphytéose dont il est titulaire.

Ondertitel 4. — Specifieke wijzen van tenietgaan
Art. 3.174. Algemeen
Het erfpachtrecht gaat teniet door de oorzaken bedoeld in de
artikelen 3.15 en 3.16, ook al gebeurt dit vóór de minimumtermijn van
vijftien jaar.
Een erfpachtrecht kan echter niet tenietgaan vooraleer de minimumtermijn van vijftien jaar is verstreken op grond van de enkele wil van
één van de partijen.
Art. 3.175. Verlies van nut
In geval van een eeuwigdurend erfpachtrecht zoals bedoeld in
artikel 3.169, tweede lid, dat sinds minstens negenennegentig jaar
bestaat, kan de rechter de opheffing ervan bevelen wanneer dat recht
ieder nut, zelfs toekomstig of potentieel, heeft verloren.

Art. 3.172. Droits sur l’immeuble
L’emphytéote a l’usage et la jouissance, matériels et juridiques, de
l’immeuble sur lequel porte son droit, sans porter atteinte aux autres
droits existant sur l’immeuble. Il peut réaliser tous ouvrages et
plantations, même en modifiant la destination de l’immeuble, pour
autant qu’il n’en diminue pas la valeur.
Il a droit aux fruits et, pour autant que l’exploitation ait débuté avant
la constitution du droit d’emphytéose, aux produits aménagés en fruits.
Si l’emphytéote acquiert ou réalise des ouvrages ou plantations,
librement ou sur obligation, celles-ci sont sa propriété, en application de
l’article 3.182; il ne peut détruire les ouvrages et plantations qu’il était
tenu de réaliser.
Art. 3.173. Obligations
Pendant la durée de son droit, l’emphytéote est tenu de toutes les
charges et impositions relatives à l’immeuble objet de son droit
d’emphytéose et toutes celles relatives aux ouvrages et plantations dont
il est propriétaire en application de l’article 3.182.
Il doit faire toutes les réparations d’entretien et toutes les grosses
réparations au sens des articles 3.153 et 3.154, relatives à l’immeuble
objet de son droit et aux ouvrages et plantations qu’il a l’obligation de
réaliser, afin de ne pas en diminuer la valeur.
Quant aux ouvrages et plantations qu’il a acquis ou qu’il a réalisés
sans y être tenu, l’emphytéote doit faire toutes les réparations rendues
nécessaires pour l’exercice des autres droits réels d’usage existant sur
l’immeuble.
Sous-titre 4. — Modes spécifiques d’extinction
Art. 3.174. Généralités
Le droit d’emphytéose s’éteint par les causes visées aux articles 3.15
et 3.16 même si elles se produisent avant le délai minimal de
quinze ans.
Cependant, le droit d’emphytéose ne peut s’éteindre avant le délai
minimal de quinze ans du seul fait de la volonté d’une des parties.
Art. 3.175. Perte d’utilité
En cas de droit d’emphytéose perpétuel tel que visé à l’article 3.169,
alinéa 2, si le droit d’emphytéose existe depuis nonante-neuf ans au
moins, le juge peut en ordonner la suppression lorsque ce droit a perdu
toute utilité, même future ou potentielle.
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Le droit d’emphytéose peut être perpétuel lorsque et tant qu’il est
constitué, par le propriétaire de l’immeuble, à des fins de domanialité
publique.
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Art. 3.168. Hoedanigheid van de vestiger
Het erfpachtrecht kan worden gevestigd door de eigenaar of door
een titularis van een zakelijk gebruiksrecht binnen de grenzen van zijn
recht.
Art. 3.169. Duurtijd
Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de duurtijd van
een erfpachtrecht niet korter dan vijftien jaar en niet langer dan
negenennegentig jaar zijn. Het erfpachtrecht kan worden verlengd,
evenwel zonder dat zijn totale duurtijd meer dan negenennegentig jaar
mag bedragen. Het kan worden hernieuwd met het uitdrukkelijk
akkoord van de partijen.
Het erfpachtrecht kan eeuwigdurend zijn wanneer en zolang het
voor doeleinden van het openbaar domein door de eigenaar van het
onroerend goed gevestigd is.
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Art. 3.176. Natrekking en vergoeding

Art. 3.176. Accession et indemnisation

De erfpachtgever moet de erfpachter vergoeden voor de bouwwerken en beplantingen opgericht binnen de grenzen van zijn recht, op
grond van de ongerechtvaardigde verrijking. Tot de betaling van de
vergoeding heeft de erfpachter een retentierecht op de bouwwerken en
beplantingen.

Le constituant du droit d’emphytéose doit indemniser, sur la base de
l’enrichissement injustifié, l’emphytéote pour les ouvrages et plantations réalisés dans les limites de son droit. Jusqu’à indemnisation,
l’emphytéote a un droit de rétention sur les ouvrages et plantations.

In geval van algemene rechtsovergang, rechtsovergang onder algemene titel of overdracht van het recht van de erfpachtgever, rust de
vergoedingsverplichting op de rechtverkrijgende.

En cas de transmission universelle, à titre universel ou de cession du
droit du constituant du droit d’emphytéose, l’obligation d’indemnisation pèse sur l’ayant cause.

Titel 8. — Opstalrecht

TITRE 8. — Droit de superficie

Ondertitel 1. — Definitie, voorwerp en duurtijd

Sous-titre 1er. — Définition, objet et durée

Art. 3.177. Definitie
Het opstalrecht is een zakelijk gebruiksrecht dat het eigendomsrecht
verleent op al dan niet gebouwde volumes, voor het geheel of een deel,
op, boven of onder andermans grond om er bouwwerken of beplantingen te hebben.
Art. 3.178. Hoedanigheid van de vestiger
Een opstalrecht kan worden gevestigd door de eigenaar of door elke
titularis van een zakelijk gebruiksrecht binnen de grenzen van zijn
recht.
Art. 3.179. Voorwerp

Art. 3.177. Définition
Le droit de superficie est un droit réel d’usage qui confère la
propriété de volumes, bâtis ou non, en tout ou en partie, sur, au-dessus
ou en dessous du fonds d’autrui, aux fins d’y avoir tous ouvrages ou
plantations.
Art. 3.178. Qualité du constituant
Le droit de superficie peut être constitué par le propriétaire ou par
tout titulaire d’un droit réel d’usage dans les limites de son droit.
Art. 3.179. Objet

Behoudens andersluidend beding in de akte tot vestiging of overdracht van een opstalrecht op een bebouwd of beplant onroerend goed,
brengt een dergelijke akte contractuele verkrijging teweeg, door de
opstalhouder of de overnemer en voor de duur van zijn opstalrecht,
van de eigendom van de eerder bestaande bouwwerken en beplantingen. Voor die bouwwerken en beplantingen gelden dezelfde regels als
wanneer de opstalhouder deze zelf zou hebben opgericht.

Sauf clause contraire dans l’acte de constitution ou de cession d’un
droit de superficie sur un immeuble planté ou construit, un tel acte
emporte acquisition contractuelle, par le superficiaire ou le cessionnaire
et pour la durée de son droit de superficie, de la propriété des ouvrages
et plantations préexistants. Ces ouvrages et plantations seront régis par
les mêmes règles que si le superficiaire les avait réalisés lui-même.

De opstalhouder heeft geen enkele bevoegdheid met betrekking tot
de volumes op, boven of onder de grond die uitdrukkelijk buiten zijn
recht zijn gehouden, zonder afbreuk te doen aan artikel 3.116.

Le superficiaire ne dispose d’aucune prérogative sur les volumes sur,
au-dessus ou en dessous du fonds, expressément exclus de son droit,
sans préjudice de l’article 3.116.

Art. 3.180. Duurtijd

Art. 3.180. Durée

Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de duurtijd van
een opstalrecht niet langer dan negenennegentig jaar zijn. Het opstalrecht kan worden verlengd, evenwel zonder dat zijn totale duurtijd
meer dan negenennegentig jaar mag bedragen. Het kan worden
hernieuwd met het uitdrukkelijk akkoord van de partijen.

Nonobstant toute clause contraire, la durée du droit de superficie ne
peut être supérieure à nonante-neuf ans. Le droit de superficie peut être
prorogé sans que sa durée totale puisse excéder nonante-neuf ans. Il
peut être renouvelé de l’accord exprès des parties.

Het opstalrecht kan eeuwigdurend zijn wanneer en zolang het door
de eigenaar van de grond gevestigd is:

Le droit de superficie peut être perpétuel lorsque et tant qu’il est
constitué par le propriétaire du fonds:

1° hetzij voor doeleinden van het openbaar domein;

1° soit à des fins de domanialité publique;

2° hetzij om de verdeling in volumes mogelijk te maken van een
complex en heterogeen onroerend geheel dat verschillende volumes
omvat die in aanmerking komen voor zelfstandig en verscheiden
gebruik en onderling geen enkel gemeenschappelijk deel hebben.

2° soit pour permettre la division en volumes d’un ensemble
immobilier complexe et hétérogène comportant plusieurs volumes
susceptibles d’usage autonome et divers qui ne présentent entre eux
aucune partie commune.

Wanneer het opstalrecht het gevolg is van een hoofdrecht, overeenkomstig artikel 3.182, is de duur ervan identiek aan de duur van dat
hoofdrecht.

Lorsque le droit de superficie est la conséquence d’un droit principal,
conformément à l’article 3.182, sa durée est identique à la durée de ce
droit principal.

Ondertitel 2. — Specifieke wijzen van verkrijging
Art. 3.181. Verkrijgende verjaring
In geval van verkrijgende verjaring wordt het opstalrecht geacht te
zijn gevestigd voor negenennegentig jaar, tenzij een rechtshandeling
een kortere duurtijd bepaalt. De duurtijd van het recht loopt vanaf de
dienstige inbezitstelling of vanaf een later tijdstip bepaald in de
rechtshandeling.
Art. 3.182. Accessoir opstalrecht

Sous-titre 2. — Modes spécifiques d’acquisition
Art. 3.181. Prescription acquisitive
En cas d’acquisition par prescription, le droit de superficie est censé
établi pour nonante-neuf ans, à moins qu’un acte juridique ne fixe une
durée inférieure. La durée du droit se compte à partir de l’entrée en
possession utile ou à un moment postérieur fixé dans l’acte juridique.
Art. 3.182. Superficie-conséquence

Het opstalrecht kan ook ontstaan als gevolg van een gebruiksrecht op
een onroerend goed verleend met bevoegdheid om er bouwwerken of
beplantingen op te plaatsen. In dat geval is het opstalrecht onderworpen aan de wettelijke regeling die van toepassing is op het recht
waaruit het voortvloeit.

Le droit de superficie peut aussi naître comme la conséquence d’un
droit d’usage sur un immeuble qui confère le pouvoir d’y réaliser des
ouvrages ou plantations. Dans ce cas, le droit de superficie est soumis
au régime juridique applicable au droit dont il découle.

Het accessoir opstalrecht en het eigendomsrecht op de bouwwerken
en beplantingen dat eruit voortvloeit, kunnen niet worden overgedragen, in beslag worden genomen of met een hypotheek worden
bezwaard los van het recht waaruit zij voortvloeien.

Le droit de superficie-conséquence et la propriété des ouvrages et
plantations en découlant ne peuvent être cédés, saisis ou hypothéqués
isolément du droit dont ils découlent.
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À l’extinction du droit d’emphytéose, la propriété des ouvrages et
plantations réalisés en application de l’article 3.172, passe au constituant du droit d’emphythéose ou à son ayant droit.
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Bij het tenietgaan van het erfpachtrecht gaat het eigendomsrecht van
de bouwwerken en beplantingen uitgevoerd met toepassing van
artikel 3.172 over op de erfpachtgever of diens rechtsopvolger.
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Ondertitel 4. — Specifieke wijzen van tenietgaan
Art. 3.186. Algemeen
Het opstalrecht gaat niet teniet door het loutere feit van het
tenietgaan van de bouwwerken of beplantingen van de opstalhouder.
Art. 3.187. Verlies van nut
Indien een eeuwigdurend opstalrecht zoals bedoeld in artikel 3.180
sinds minstens negenennegentig jaar bestaat, kan de rechter de opheffing ervan bevelen wanneer dat recht ieder nut, zelfs toekomstig of
potentieel, heeft verloren.
Art. 3.188. Natrekking en vergoeding
Bij het tenietgaan van het opstalrecht gaat het eigendomsrecht op het
volume over op de opstalgever of diens rechtsopvolger. De opstalgever
moet de opstalhouder vergoeden voor de bouwwerken en beplantingen opgericht of verkregen binnen de grenzen van zijn recht, op grond
van de ongerechtvaardigde verrijking. Tot de betaling van de vergoeding heeft de opstalhouder een retentierecht op het volume.
In geval van algemene rechtsovergang, rechtsovergang onder algemene titel of overdracht van het recht van de opstalgever, rust de
vergoedingsverplichting op de rechtverkrijgende.”.

Sous-titre 4. — Modes spécifiques d’extinction
Art. 3.186. Généralités
Le droit de superficie ne s’éteint pas par le seul fait de la disparition
des ouvrages ou plantations du superficiaire.
Art. 3.187. Perte d’utilité
En cas de droit de superficie perpétuel tel que visé à l’article 3.180, si
le droit de superficie existe depuis nonante-neuf ans au moins, le juge
peut en ordonner la suppression lorsque ce droit a perdu toute utilité,
même future ou potentielle.
Art. 3.188. Accession et indemnisation
À l’extinction du droit de superficie, la propriété du volume passe au
constituant du droit de superficie ou à son ayant droit. Le constituant
du droit de superficie doit indemniser, sur la base de l’enrichissement
injustifié, le superficiaire pour les ouvrages et plantations réalisés ou
acquis dans les limites de son droit. Jusqu’à indemnisation, le
superficiaire a un droit de rétention sur le volume.
En cas de transmission universelle, à titre universel ou de cession du
droit du constituant du droit de superficie, l’obligation d’indemnisation
pèse sur l’ayant cause.”.

HOOFDSTUK 3. — Wijzigingsbepalingen

CHAPITRE 3. — Dispositions modificatives

Afdeling I. — Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Section Ire. — Modifications du Code judiciaire

Art. 3. In artikel 591, enig lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 juni 2018, wordt een bepaling
onder 2°ter ingevoegd, luidende:

Art. 3. Dans l’article 591, alinéa unique, du Code judiciaire, modifié
en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018, il est inséré un 2°ter rédigé
comme suit:

“2°ter van geschillen inzake bovenmatige burenhinder, zoals bedoeld
in de artikelen 3.101 en 3.102 van het Burgerlijk Wetboek;”

“2°ter des contestations ayant pour objet les troubles anormaux de
voisinage visés aux articles 3.101 et 3.102 du Code civil;”.

Art. 4. In artikel 594, 21°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 30 juni 1994, worden de woorden “577-8, § 1 of § 7” vervangen
door de woorden “3.89, § 1 of § 8”.

Art. 4. Dans l’article 594, 21°, du même Code, inséré par la loi du
30 juin 1994, les mots “577-8, § 1er, ou § 7” sont remplacés par les mots
“3.89, § 1er ou § 8”.

Art. 5. In artikel 1287, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen
bij de wet van 1 juli 1972 en gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018,
worden de woorden “2 van de hypotheekwet van 16 december 1851,
gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1913” vervangen door de woorden
“3.31 van het Burgerlijk Wetboek”.

Art. 5. Dans l’article 1287, alinéa 4, du même Code, remplacé par la
loi du 1er juillet 1972 et modifié par la loi du 11 juillet 2018, les mots “2
de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du
10 octobre 1913” sont remplacés par les mots “3.31 du Code civil”.

Art. 6. In artikel 1371bis, zesde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 1 maart 1978 en gewijzigd bij de wet van
21 december 2018, wordt het cijfer “682” vervangen door het cijfer
“3.136, tweede lid”.

Art. 6. Dans l’article 1371bis, alinéa 6, du même Code, inséré par la
loi du 1er mars 1978 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, le chiffre
“682” est remplacé par le chiffre “3.136, alinéa 2”.

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

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

Art. 7. In de artikelen 5:38, 6:37 en 7:43 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden de woorden “De artikelen 2279 en 2280 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing”
telkens vervangen door de woorden “Het artikel 3.28 van het Burgerlijk
Wetboek is van toepassing”.

Art. 7. Dans les articles 5:38, 6:37 et 7:43 du Code des sociétés et des
associations, les mots “Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont
applicables” sont chaque fois remplacés par les mots “L’article 3.28 du
Code civil s’applique”.

Art. 3.184. Droits sur les volumes
Pendant la durée de son droit, le superficiaire exerce sur son volume
toutes les prérogatives de propriétaire, dans les limites des droits du
constituant du droit de superficie et sans porter atteinte aux autres
droits existant sur le fonds. Il ne peut détruire les ouvrages et
plantations qu’il était tenu de réaliser.
Art. 3.185. Obligations
Pendant la durée de son droit, le superficiaire est tenu de toutes les
charges et impositions relatives aux volumes, ouvrages et plantations
dont il est propriétaire. Le constituant du droit de superficie, le
tréfoncier ou leurs ayants droit supportent ces charges et impositions
pour ce dont ils sont propriétaires.
Chacun doit réaliser, relativement à sa propriété, les réparations
d’entretien et les grosses réparations au sens des articles 3.153 et 3.154
dont il est tenu légalement ou contractuellement, ainsi que celles qui
seraient nécessaires pour l’exercice des autres droits d’usage existant
sur le fonds.
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Sous-titre 3. — Droits et obligations des parties
Art. 3.183. Droits sur le droit
Le superficiaire peut céder et hypothéquer son droit de superficie; il
ne peut céder ou hypothéquer les immeubles dont il est propriétaire
qu’en cédant ou hypothéquant simultanément, partiellement ou totalement, le droit de superficie dont il est titulaire.
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Ondertitel 3. — Rechten en verplichtingen van de partijen
Art. 3.183. Rechten op het recht
De opstalhouder kan zijn opstalrecht overdragen en met een
hypotheek bezwaren; hij kan de onroerende goederen waarvan hij
eigenaar is slechts vervreemden of met een hypotheek bezwaren door
tegelijk, gedeeltelijk of geheel, het opstalrecht waarvan hij titularis is te
vervreemden of met een hypotheek te bezwaren.
Art. 3.184. Rechten op de volumes
Tijdens de duurtijd van zijn recht oefent de opstalhouder op zijn
volume alle bevoegdheden van eigenaar uit, binnen de grenzen van de
rechten van de opstalgever en zonder afbreuk te doen aan de overige
bestaande rechten op de grond. Hij mag de bouwwerken en beplantingen waartoe hij gehouden was, niet verwijderen.
Art. 3.185. Verplichtingen
Tijdens de duur van zijn recht is de opstalhouder gehouden tot
betaling van alle lasten en belastingen met betrekking tot de volumes,
bouwwerken en beplantingen waarvan hij eigenaar is. De opstalgever,
de grondeigenaar of hun rechtsopvolgers dragen die lasten en belastingen voor hetgeen waarvan zij eigenaar zijn.
Elkeen moet, wat zijn eigendom betreft, de onderhoudsherstellingen
en grove herstellingen in de zin van de artikelen 3.153 en 3.154
uitvoeren waartoe hij wettelijk of contractueel gehouden is, evenals de
herstellingen die noodzakelijk zijn met het oog op de uitoefening van
de andere bestaande gebruiksrechten op de grond.
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Afdeling III. — Wijzigingen van het oude Burgerlijk Wetboek

Section III. — Modifications de l’ancien Code Civil

Art. 9. Artikel 1138 van het oude Burgerlijk Wetboek wordt vervangen als volgt:

Art. 9. L’article 1138 de l’ancien Code civil est remplacé par ce qui
suit:

“Art. 1138. De verbintenis tot geven wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 3.14, § 2, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

“Art. 1138. L’obligation de donner s’exécute conformément à l’article 3.14, § 2, du Livre 3 du Code civil.

Behoudens andersluidend akkoord van partijen heeft de eigendomsovergang tot gevolg dat het risico van het goed voor de eigenaar is, ook
al heeft de overgave van het goed niet plaatsgehad, tenzij de
schuldenaar in gebreke is het te leveren; in dit geval blijft het risico van
het goed voor de laatstgenoemde.”.

Sauf accord contraire des parties, le transfert de propriété a pour
conséquence de mettre la chose aux risques du propriétaire, encore que
la tradition de la chose n’ait point été faite, à moins que le débiteur ne
soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce
dernier.”.

Art. 10. In artikel 1388, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wetten van 14 juli 1976 en gewijzigd bij de wetten van
22 april 2003 en 22 juli 2018, worden de woorden “recht van gebruik
van het daarin aanwezige huisraad” vervangen door de woorden
“onoverdraagbare recht van vruchtgebruik van het daarin aanwezige
huisraad, dat beperkt is tot dat wat noodzakelijk is voor zijn titularis en
zijn gezin,”.

Art. 10. Dans l’article 1388, alinéa 2, du même Code, remplacé par la
loi du 14 juillet 1976 et modifié par les lois des 22 avril 2003 et
22 juillet 2018, les mots “droit d’usage des meubles meublants qui le
garnissent” sont remplacés par les mots “droit d’usufruit des meubles
meublants qui le garnissent, incessible, limité à ce qui est nécessaire à
son titulaire et à sa famille,”.

Art. 11. In artikel 1690, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 6 juli 1994 en gewijzigd bij de wet van
20 juli 2006, worden de woorden “komt tot stand overeenkomstig
artikel 3.14, § 2, van het Burgerlijk Wetboek en” ingevoegd tussen de
woorden “De overdracht van schuldvordering” en “kan worden
ingeroepen”.

Art. 11. Dans l’article 1690, § 1er, alinéa 1er, du même Code,
remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du
20 juillet 2006, les mots “se réalise conformément à l’article 3.14, § 2, du
Code civil et” sont insérés entre les mots “La cession de créance” et “est
opposable”.

Art. 12. In titel XVII van boek III van hetzelfde Wetboek, betreffende
zakelijke zekerheden op roerende goederen, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

Art. 12. Dans le titre XVII du livre III du même Code, relatif aux
sûretés réelles mobilières, les modifications suivantes sont apportées:

1° in artikel 18, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 11 juli 2013,
worden de woorden “de artikelen 570 en volgende” vervangen door de
woorden “de artikelen 3.11 en 3.56 van het Burgerlijk Wetboek”;

1° dans l’article 18, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2013, les
mots “les articles 570 et suivants” sont remplacés par les mots “les
articles 3.11 et 3.56 du Code civil”;

2°in artikel 18, derde lid, ingevoegd bij de wet van 11 juli 2013,
worden de woorden “het voornaamste is in de zin van artikel 567”
vervangen door de woorden “het hoofdgoed is in de zin van artikel 3.57
van het Burgerlijk Wetboek”;

2° dans l’article 18, alinéa 3, inséré par la loi du 11 juillet 2013, les
mots “le bien principal au sens de l’article 567” sont remplacés par les
mots “le bien principal au sens de l’article 3.57 du Code civil”;

3° in artikel 24, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 11 juli 2013,
wordt het cijfer “2279” vervangen door de woorden “3.28 van het
Burgerlijk Wetboek”;

3° dans l’article 24, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2013, le
chiffre “2279” est remplacé par les mots “3.28 du Code civil”;

4° in artikel 25, ingevoegd bij de wet van 11 juli 2013, wordt het cijfer
“2279” vervangen door de woorden “3.28 van het Burgerlijk Wetboek”.

4° dans l’article 25, inséré par la loi du 11 juillet 2013, le chiffre “2279”
est remplacé par les mots “3.28 du Code civil”.

Art. 13. In titel XVIII van boek III van het hetzelfde Wetboek,
betreffende voorrechten en hypotheken, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 13. Dans le titre XVIII du livre III du même Code, relatif aux
privilèges et hypothèques, les modifications suivantes sont apportées:

1° in artikel 5, eerste lid, worden de woorden “in artikel 2” vervangen
door de woorden “in artikel 3.31 van het Burgerlijk Wetboek”;

1° dans l’article 5, alinéa 1er, les mots “en l’article 2” sont remplacés
par les mots “en l’article 3.31 du Code civil”;

2° in artikel 45, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976, wordt
het cijfer “595” vervangen door het cijfer “3.145”;

2° dans l’article 45, alinéa 4, modifié par la loi du 14 juillet 1976, le
chiffre “595” est remplacé par le chiffre “3.145”;

3° in artikel 84, tweede lid, inleidende zin, ingevoegd bij de wet van
30 juni 1994 en gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018, wordt het cijfer
“577-12” vervangen door het cijfer “3.97”;

3° dans l’article 84, alinéa 2, phrase liminaire, inséré par la loi du
30 juin 1994 et modifié par la loi du 11 juillet 2018, le chiffre “577-12” est
remplacé par le chiffre “3.97”;

4° in artikel 84, tweede lid, 1°, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 en
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2013, wordt het cijfer
“577-4” vervangen door het cijfer “3.85”;

4° dans l’article 84, alinéa 2, 1°, inséré par la loi du 30 juin 1994 et
modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, le chiffre “577-4”
est remplacé par le chiffre “3.85”;

5° in artikel 127, derde lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van
11 juli 2018, wordt het cijfer “577-4”, vervangen door het cijfer “3.85”;

5° dans l’article 127, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du
11 juillet 2018, le chiffre “577-4” est remplacé par le chiffre “3.85”;

6° in artikel 141, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 9 februari 1995,
wordt het cijfer “577bis, § 11,” vervangen door het cijfer “3.84”.

6° dans l’article 141, alinéa 2, inséré par la loi du 9 février 1995, le
chiffre “577bis, § 11,” est remplacé par le chiffre “3.84”.

Afdeling IV. — Wijziging van het Wetboek van strafvordering

Section IV. — Modification du Code d’instruction criminelle

Art. 14. In artikel 464/1, § 8, eerste lid, van het Wetboek van
strafvordering, ingevoegd bij de wet van 11 februari 2014 en gewijzigd
bij de wet van 4 februari 2018, worden de woorden “boek III, titel XVIII,
artikelen 7 en 8,” vervangen door de woorden “artikel 3.36”.

Art. 14. Dans l’article 464/1, § 8, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle, inséré par la loi du 11 février 2014 et modifié par la loi du
4 février 2018, les mots “au livre III, titre XVIII, articles 7 et 8,” sont
remplacés par les mots “à l’article 3.36”.

Afdeling V. — Wijziging van het Strafwetboek

Section V. — Modification du Code pénal

Art. 15. In artikel 43bis, zesde lid, van het Strafwetboek, ingevoegd
bij de wetten van 17 juli 1990 en 27 november 2013, worden de woorden
“1, eerste en tweede lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851”
vervangen door de woorden “3.30, § 1, van het Burgerlijk Wetboek”.

Art. 15. Dans l’article 43bis, alinéa 6, du Code pénal, inséré par les
lois des 17 juillet 1990 et 27 novembre 2013, les mots “1er, alinéas 1er et 2,
de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851” sont remplacés par les
mots “3.30, § 1er, du Code civil”.

Download date: 17/08/2020

Art. 8. Dans l’article 12:14, alinéa 2, l’article 12:98, alinéa 2, et
l’article 13:5, alinéa 2, du même Code, les mots “1er de la loi
hypothécaire du 16 décembre 1851” sont chaque fois remplacés par les
mots “3.30 du Code civil”.
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Art. 8. In artikel 12:14, tweede lid, artikel 12:98, tweede lid, en
artikel 13:5, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden “1
van de hypotheekwet van 16 december 1851” telkens vervangen door
de woorden “3.30 van het Burgerlijk Wetboek”.
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Art. 16. In artikel 29, § 2, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998, wordt het
cijfer “577-5” vervangen door het cijfer “3.86”.

Art. 16. Dans l’article 29, § 2, 5°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, inséré par la loi du 22 décembre 1998, le chiffre “577-5”
est remplacé par le chiffre “3.86”.

Afdeling VII. — Wijziging van de gecoördineerde wetten
van 15 september 1919 op de mijnen, de graverijen en de groeven

Section VII. — Modification des lois coordonnées
du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières

Art. 17. In artikel 12 van de gecoördineerde wetten van 15 september 1919 op de mijnen, de graverijen en de groeven worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 17. À l’article 12 des lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur
les mines, minières et carrières, les modifications suivantes sont
apportées:

1° in het tweede lid, wordt het cijfer “524” vervangen door het cijfer
“3.47”;

1° dans l’alinéa 2, le chiffre “524” est remplacé par le chiffre “3.47”;

2° in het vijfde lid, wordt het cijfer “529” vervangen door het cijfer
“3.46”.

2° dans l’alinéa 5, le chiffre “529” est remplacé par le chiffre “3.46”.

Afdeling VIII. — Wijziging van het gecoördineerd koninklijk besluit 62
van 27 januari 2004 betreffende de bewaargeving van vervangbare
financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze
instrumenten

Section VIII. — Modification de l’arrêté royal coordonné 62 du
27 janvier 2004 relatif au dépôt d’instruments financiers fongibles et
à la liquidation d’opérations sur ces instruments

Art. 18. In artikel 19 van het gecoördineerd koninklijk besluit 62 van
27 januari 2004 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, ingevoegd bij de wet van 14 december 2005, worden de
woorden “De artikelen 2279 en 2280 van het Burgerlijk Wetboek zijn
van toepassing” vervangen door de woorden “Het artikel 3.28 van het
Burgerlijk Wetboek is van toepassing”.

Art. 18. Dans l’article 19 de l’arrêté royal coordonné 62 du 27 janvier 2004 relatif au dépôt d’instruments financiers fongibles et à la
liquidation d’opérations sur ces instruments, inséré par la loi du
14 décembre 2005, les mots “Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont
applicables” sont remplacés par les mots “L’article 3.28 du Code civil
s’applique”.

Afdeling IX. — Wijziging van de wet van 2 januari 1991 betreffende de
markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair
beleidsinstrumentarium

Section IX. — Modification de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché
des titres de la dette publique et aux instruments de la politique
monétaire

Art. 19. In artikel 13bis van de wet van 2 januari 1991 betreffende de
markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair
beleidsinstrumentarium, ingevoegd bij de wet van 14 december 2004,
worden de woorden “De artikelen 2279 en 2280 van het Burgerlijk
Wetboek zijn van toepassing” vervangen door de woorden “Het
artikel 3.28 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing”.

Art. 19. Dans l’article 13bis de la loi du 2 janvier 1991 relative au
marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique
monétaire, inséré par la loi du 14 décembre 2004, les mots “Les
articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables” sont remplacés par
les mots “L’article 3.28 du Code civil s’applique”.

Afdeling X. — Wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende
oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een
naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en
tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor
distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Section X. — Modification de la loi du 7 mai 1999 portant création du
Palais des Beaux-Arts sous la forme d’une société anonyme de droit
public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant
les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice
d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de BruxellesCapitale

Art. 20. In artikel 4, eerste lid, tweede streepje, van de wet van
7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in
de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale
doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende
de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening
van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied BrusselHoofdstad, wordt het cijfer “619” vervangen door het cijfer “3.141”.

Art. 20. Dans l’article 4, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du
7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme
d’une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la
loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions
de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la
région bilingue de Bruxelles-Capitale, le chiffre “619” est remplacé par
le chiffre “3.141”.

Afdeling XI. — Wijziging van de wet van 25 april 2007
houdende diverse bepalingen

Section XI. — Modification de la loi du 25 avril 2007
portant des dispositions diverses

Art. 21. In artikel 73, eerste lid, van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen , gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 21. Dans l’article 73, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2007 portant
des dispositions diverses , modifié par la loi du 6 mai 2009, les
modifications suivantes sont apportées:

1° de woorden “van de artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet van
16 december 1851” worden vervangen door de woorden “van artikel 3.36 van het Burgerlijk Wetboek”;

1° les mots “aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851” sont remplacés par les mots “à l’article 3.36 du Code civil”;

2° de woorden “het gebruiksrecht en” worden opgeheven.

2° les mots “d’usage et” sont abrogés.

Afdeling XII. — Wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

Section XII. — Modification de la loi du 13 août 2011 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services dans les domaines de la défense et de la sécurité

Art. 22. In artikel 28, derde lid, van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied
worden de woorden “van de wetten van 10 januari 1824 over het recht
van erfpacht en het recht van opstal” vervangen door de woorden “van
titels 7 en 8 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek”.

Art. 22. Dans l’article 28, alinéa 3, de la loi du 13 août 2011 relative
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les mots
“aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose et sur le droit de
superficie” sont remplacés par les mots “aux titres 7 et 8 du livre 3 du
Code civil”.

Afdeling XIII. — Wijziging van de wet van 11 februari 2013
houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

Section XIII. — Modification de la loi du 11 février 2013
organisant la profession d’agent immobilier

Art. 23. In artikel 2, 6°, van de wet van 11 februari 2013 houdende
organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, worden de woorden
“van de artikelen 577-2 en volgende” vervangen door de woorden “van
de artikelen 3.78 en volgende”.

Art. 23. Dans l’article 2, 6°, de la loi du 11 février 2013 organisant la
profession d’agent immobilier, les mots “les articles 577-2 et suivants”
sont remplacés par les mots “les articles 3.78 et suivants”.
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Art. 24. In artikel 3, 3°, van de wet van 15 januari 2014 houdende
diverse bepalingen inzake kmo’s worden de woorden “artikel 577-3”
vervangen door de woorden “artikel 3.84”.

Art. 24. Dans l’article 3, 3°, de la loi du 15 janvier 2014 portant
dispositions diverses en matière de PME, les mots “l’article 577-3” sont
remplacés par les mots “l’article 3.84”.

Afdeling XV. — Wijziging van de wet van 12 mei 2014
betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Section XV. — Modification de la loi du 12 mai 2014
relative aux sociétés immobilières réglementées

Art. 25. In artikel 2, 5°, i, van de wet van 12 mei 2014 betreffende de
gereglementeerde vastgoedvennootschappen, worden de woorden “in
artikel 517 en volgende” vervangen door de woorden “in artikelen 3.47
en 3.49”.

Art. 25. Dans l’article 2, 5°, i, de la loi du 12 mai 2014 relative aux
sociétés immobilières réglementées, les mots “aux articles 517 et
suivants” sont remplacés par les mots “aux articles 3.47 et 3.49”.

Afdeling XVI. — Wijzigingen van het Belgisch Scheepvaartwetboek

Section XVI. — Modifications du Code belge de la Navigation

Art. 26. In artikel 2.2.4.5., § 3, tweede lid, van het Belgisch Scheepvaartwetboek worden de woorden “overeenkomstig artikel 2262 van
het Burgerlijk Wetboek” vervangen door de woorden “overeenkomstig
de artikelen 3.26 en 3.27 van het Burgerlijk Wetboek”.

Art. 26. Dans l’article 2.2.4.5., § 3, alinéa 2, du Code belge de la
Navigation, les mots “conformément à l’article 2262 du Code civil” sont
remplacés par les mots “conformément aux articles 3.26 et 3.27 du Code
civil”.

Art. 27. In artikel 2.3.1.3., § 1er, van hetzelfde Wetboek wordt de
bepaling onder 1° vervangen als volgt:

Art. 27. Dans l’article 2.3.1.3., § 1er, du même Code, le 1° est
remplacé par ce qui suit:

“1° titel 4 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;”.

“1° le titre 4 du livre 3 du Code Civil;”.

Art. 28. In artikel 3.2.2.5., § 3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden “overeenkomstig artikel 2262 van het Burgerlijk
Wetboek” vervangen door de woorden “overeenkomstig de artikelen 3.26 en 3.27 van het Burgerlijk Wetboek”.

Art. 28. Dans l’article 3.2.2.5., § 3, alinéa 2, du même Code, les mots
“conformément à l’article 2262 du Code civil” sont remplacés par les
mots “conformément aux articles 3.26 et 3.27 du Code civil”.

HOOFDSTUK 4. — Opheffingsbepalingen

CHAPITRE 4. — Dispositions abrogatoires

Art. 29. In het oude Burgerlijk Wetboek worden opgeheven:

Art. 29. Dans l’ancien Code civil, sont abrogés:

1° boek II, dat de artikelen 516 tot 710bis bevat, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 8 mei 2019;

1° le livre II, comportant les articles 516 à 710bis, modifié en dernier
lieu par la loi du 8 mai 2019;

2° de titel “Algemene bepalingen” van boek III, die de artikelen 711
tot 717 bevat;

2° le titre “Dispositions générales” du livre III, comportant les
articles 711 à 717;

3° artikel 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018, artikel 2,
vervangen bij de wet van 10 oktober 1913 en laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 13 april 2019, artikel 3, gewijzigd bij de wetten van
10 oktober 1913 en 30 juni 1994, en artikel 4 van titel XVIII van boek III;

3° l’article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018,
l’article 2, remplacé par la loi du 10 octobre 1913 et modifié en dernier
lieu par la loi du 13 avril 2019, l’article 3, modifié par les lois des
10 octobre 1913 et 30 juin 1994, et l’article 4 du titre XVIII du livre III;

4° hoofdstuk I van titel XVIII van boek III, dat de artikelen 7 en 8,
artikel 8/1, ingevoegd bij de wet van 22 november 2013 en gewijzigd bij
de wet van 21 december 2017, artikel 9 en artikel 10, vervangen bij de
wet van 25 juni 1992, bevat;

4° le chapitre Ier du titre XVIII du livre III, comportant les articles 7
et 8, l’article 8/1, inséré par la loi du 22 novembre 2013 et modifié par
la loi du 21 décembre 2017, l’article 9 et l’article 10, remplacé par la loi
du 25 juin 1992;

5° hoofdstuk II van titel XX van boek III, dat de artikelen 2228 tot
2235 bevat;

5° le chapitre II du titre XX du livre III, comportant les articles 2228
à 2235;

6° de artikelen 2236 tot 2240;

6° les articles 2236 à 2240;

7° artikel 2243;

7° l’article 2243;

8° de artikelen 2265 tot 2269;

8° les articles 2265 à 2269;

9° artikel 2279, gewijzigd bij de wet van 22 juni 1953;

9° l’article 2279, modifié par la loi du 22 juin 1953;

10° artikel 2280.

10° l’article 2280.

Art. 30. Artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de
wet van 25 april 2014, wordt opgeheven.

Art. 30. L’article 1370 du Code judiciaire, modifié par la loi du
25 avril 2014, est abrogé.

Art. 31. In het Veldwetboek worden opgeheven:

Art. 31. Dans le Code Rural, sont abrogés:

1° de artikelen 29 tot 34;

1° les articles 29 à 34;

2° artikel 35, gewijzigd bij de wet van 8 april 1969;

2° l’article 35, modifié par la loi du 8 avril 1969;

3° artikel 36;

3° l’article 36;

4° artikel 37;

4° l’article 37;

5° artikel 38, gewijzigd bij de wet van 8 april 1969;

5° l’article 38, modifié par la loi du 8 avril 1969;

6° artikel 39.

6° l’article 39.

Art. 32. In het Belgisch Scheepvaartwetboek worden opgeheven:

Art. 32. Dans le Code belge de la Navigation, sont abrogés:

1° artikel 2.2.4.2., 1°;

1° l’article 2.2.4.2., 1°;

2° artikel 3.2.2.2., 1°.

2° l’article 3.2.2.2., 1°.

Art. 33. De wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal,
gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt opgeheven.

Art. 33. La loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie, modifiée
par la loi du 25 avril 2014, est abrogée.

Art. 34. De wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht
wordt opgeheven.

Art. 34. La loi du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose est
abrogée.

Art. 35. De wet van 30 december 1975 betreffende de goederen,
buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg
geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, gewijzigd bij de
wetten van 30 november 1998 en 8 mei 2013, wordt opgeheven.

Art. 35. La loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en
dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution
de jugement d’expulsion, modifiée par les lois des 30 novembre 1998 et
8 mai 2013, est abrogée.
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HOOFDSTUK 5. — Overgangsbepalingen

CHAPITRE 5. — Dispositions transitoires

Art. 37. § 1. Deze wet is van toepassing op alle rechtshandelingen
en rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden na haar inwerkingtreding.

Art. 37. § 1er. La présente loi s’applique à tous les actes juridiques et
faits juridiques qui ont eu lieu après son entrée en vigueur.

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is deze wet niet van
toepassing:

Sauf accord contraire entre les parties, la présente loi ne s’applique
pas:

1° op de toekomstige gevolgen van rechtshandelingen en rechtsfeiten
die hebben plaatsgevonden voor haar inwerkingtreding;

1° aux effets futurs des actes juridiques et des faits juridiques
survenus avant son entrée en vigueur;

2° op rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden
na haar inwerkingtreding die betrekking hebben op zakelijke rechten
die ontstaan uit een rechtshandeling of rechtsfeit dat heeft plaatsgevonden voor haar inwerkingtreding.

2° aux actes juridiques et aux faits juridiques qui se sont produits
après son entrée en vigueur et qui se rapportent à des droits réels
découlant d’un acte juridique ou d’un fait juridique survenu avant son
entrée en vigueur.

De bepalingen van deze wet kunnen geen afbreuk doen aan de
rechten die zouden zijn verworven voor de inwerkingtreding van deze
wet.

Les dispositions de la présente loi ne peuvent porter atteinte aux
droits qui auraient été acquis avant l’entrée en vigueur de la présente
loi.

§ 2. Wanneer de verjaring is beginnen lopen voor de inwerkingtreding van de nieuwe verjaringstermijnen waarin deze wet voorziet,
begint de verjaring slechts te lopen vanaf deze inwerkingtreding. De
totale duur van de verjaringstermijn mag evenwel niet meer bedragen
dan deze die van toepassing was voor de inwerkingtreding van deze
wet.

§ 2. Lorsque le délai de prescription a commencé à courir avant
l’entrée en vigueur des nouveaux délais de prescription prévus par la
présente loi, la prescription ne court qu’à compter de cette entrée en
vigueur. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois
excéder celle qui était applicable avant l’entrée en vigueur de la
présente loi.

Art. 38. § 1. Elke overeenkomst die een opstalrecht vestigt of iedere
andere overeenkomst die afwijkt van de verticale natrekking, die
gesloten is vóór de inwerkingtreding van deze wet en die voldoet aan
de vereisten als omschreven in artikel 3.180, tweede lid, 2°, van het
Burgerlijk Wetboek wordt van rechtswege geacht een eeuwigdurend
opstalrecht te vestigen, als deze is gesloten zonder bepaling van de
duurtijd of voor een onbepaalde duurtijd.

Art. 38. § 1er. Tout contrat constitutif d’un droit de superficie ou tout
autre contrat emportant dérogation à l’accession verticale, conclu avant
l’entrée en vigueur de la présente loi et qui répond aux conditions
prévues à l’article 3.180, alinéa 2, 2°, du Code civil, est de plein droit
réputé constituer un droit de superficie perpétuel s’il est conclu sans
spécification de durée ou pour une durée illimitée.

§ 2. Elke overeenkomst die een opstalrecht vestigt of iedere andere
overeenkomst die afwijkt van de verticale natrekking, die gesloten is
vóór de inwerkingtreding van deze wet en die voldoet aan de vereisten
als omschreven in artikel 3.180, tweede lid, 2°, van het Burgerlijk
Wetboek waarvan de duurtijd langer is dan 50 jaar, maar de maximumduurtijd voorzien in artikel 3.180, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
niet overschrijdt, is geldig voor de contractueel overeengekomen
duurtijd.

§ 2. Tout contrat constitutif d’un droit de superficie ou tout autre
contrat emportant dérogation à l’accession verticale, conclu avant
l’entrée en vigueur de la présente loi et qui répond aux conditions
prévues à l’article 3.180, alinéa 2, 2°, du Code civil, dont la durée est
supérieure à 50 ans mais n’excède pas la durée maximale prévue à
l’article 3.180, alinéa 1er, du Code civil est valable pour la durée
contractuellement prévue.

HOOFDSTUK 6. — Inwerkingtreding

CHAPITRE 6. — Entrée en vigueur

Art. 39. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de
achttiende maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.

Art. 39. La présente loi entre en vigueur le premier jour du
dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 40. De artikelen 3.30, § 1, 3°, 3.30, § 1, 5°, 3.30, § 1, 7°, en 3.30,
§ 2, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 2,
treden in werking op een door de Koning te bepalen datum, en uiterlijk
op 1 juli 2022.

Art. 40. Les articles 3.30, § 1er, 3°, 3.30, § 1er, 5°, 3.30, § 1er, 7°, et
3.30, § 2, alinéa 2, du Code civil, insérés par l’article 2, entrent en
vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2022.

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, 4 februari 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

FILIP

PHILIPPE

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Met ’s Lands zegel gezegeld :

Scellé du sceau de l’Etat :

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

K. GEENS

Nota
(1) Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be)
Stukken: 55-173
Integraal Verslag : 30 januari 2020

Note
(1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 55-173
Compte rendu intégral : 30 janvier 2020.
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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.
© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 7/05/2021
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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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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 email 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
-ATen aanzien van het belang
A.1. De eerste verzoekende partij, Jens Hermans, is betrokken bij verscheidene vennootschappen en verenigingen, als lid,
bestuurder, aandeelhouder of vennoot. Hij voert aan dat de verplichtingen die uit de bestreden bepalingen voortvloeien hem een
financieel nadeel bezorgen.
De tweede verzoekende partij, de gcv « GHZ », was bij het indienen van het beroep een gewone commanditaire vennootschap,
vertegenwoordigd door Jens Hermans. Zij ondergaat hetzelfde nadeel. Bovendien zal zij een bijkomend financieel nadeel
ondervinden bij een eventuele verandering van vennootschapsvorm.
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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 aanwezigheidsen 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 nonprofitorganisatie 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.

-BB.1. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoerd bij de wet van 23 maart 2019, beoogt het
rechtspersonenrecht te moderniseren (Parl. St., Kamer, 2017-2018, DOC 54-3119/001, p. 3). Het vervangt niet alleen het
Wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999, maar ook de wet van 27 juni 1921 « betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen » en de wet van 31 maart 1898
« op de beroepsverenigingen ».
Het nieuwe Wetboek maakt onder meer komaf met het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen, beperkt het
aantal vennootschapsvormen en voorziet in een deels gemeenschappelijke regeling voor vennootschappen en verenigingen. Het
aantal vennootschapsvormen wordt gereduceerd tot vier basisvormen: de maatschap, de besloten vennootschap, de coöperatieve
vennootschap en de naamloze vennootschap.
De wezenlijke hervorming van het rechtspersonenrecht neemt niet weg dat tal van bepalingen geheel of gedeeltelijk zijn
overgenomen uit het oude Wetboek van vennootschappen.
De wet van 23 maart 2019 is op 1 mei 2019 in werking getreden.
B.2. Het beroep strekt tot de vernietiging van een aantal specifieke bepalingen, verspreid over het gehele Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alsook van artikel 119 van de wet van 17 maart 2019 « tot aanpassing van bepaalde federale
fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ».
B.3. De verzoekende partijen zijn zelf een vennootschap of zijn betrokken bij verscheidene vennootschappen en verenigingen, als
lid, bestuurder, aandeelhouder of vennoot.
Enkele tussenkomende partijen betwisten het belang van de verzoekende partijen, zonder evenwel in detail te treden omtrent het
belang bij de vernietiging van elk van de bestreden bepalingen.
Gelet op het uiteenlopende onderwerp van de bestreden bepalingen, zal bij het onderzoek van de middelen in voorkomend geval
het gebrek aan belang bij de vernietiging van een specifieke bepaling worden vastgesteld. Het onderzoek van de exceptie van
onontvankelijkheid valt met andere woorden samen met dat van de grond van de zaak.
B.4. De grieven van de verzoekende partijen hebben betrekking op:
de aansprakelijkheid van commanditaire vennoten (eerste middel);
de overgangsregeling van de roerende voorheffing voor dividenden (tweede middel);
het intern reglement (derde middel);
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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.
© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 7/05/2021

rn300125544 23/25

M&D Seminars

204

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

© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 7/05/2021

rn300125544 25/25

M&D Seminars

206

M&D Seminars

207

Cass. 9 oktober 2020

M&D Seminars

208

M&D Seminars

209

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. 9 oktober 2020 (2)
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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 advocaatgeneraal Els Herregodts, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.
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Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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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 advocaatgeneraal Els Herregodts, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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Cass. (1e k.) AR C.19.0258.N, 18 juni 2020 (RIJKSDIENST VOOR SOCIALE
ZEKERHEID / L. B., A. B., K. B.)

Cass. (1e k.) AR C.19.0258.N, 18 juni 2020 (RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID / L. B., A. B., K. B.)
https://juportal.be (24 juni 2020); RW 2020-21 (samenvatting), afl. 24, 945 en http://www.rw.be/ (6 februari 2021); TIBR 2020,
afl. 2, RS-150 en http://www.tibr.be/ (5 november 2020)
Samenvatting 1
De berusting in een beslissing die verplichtingen bepaalt waarvan de last door bepalingen van openbare orde wordt geregeld, is
nietig. De aansprakelijkheidsregeling opgenomen in artikel 530, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen raakt de openbare
orde. Bijgevolg kunnen de partijen niet berusten in een beslissing die toepassing maakt van die wetsbepaling.
Trefwoorden:
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV)

Berusting (gerechtelijk recht)

Samenvatting 2
De rechter bepaalt onaantastbaar in feite de omvang van de gehoudenheid van de bestuurder, al beschikt het Hof van Cassatie
over een marginaal toetsingsrecht ter zake van de evenredigheid tussen de wetsovertreding en de gehoudenheid van de
bestuurder. De rechter verantwoordt zijn beslissing naar recht wanneer hij bij de toepassing van oud art. 530, § 2 W.Venn. de
gehoudenheid van bestuurders tot één euro herleidt na in de feiten o.m. te hebben vastgesteld dat de verplichtingen inzake de
sociale zekerheid niet doelbewust werden miskend en dat niet is aangetoond dat de verschillende faillissementen te wijten zijn
aan factoren die kunnen worden verweten aan de bestuurders.
Trefwoorden:
Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurders NV)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TIBR 2020, afl. 2, RS-150 en http://www.tibr.be/ (5 november 2020)

Volledige tekst
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11,
ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0206.731.645,
eiser,
vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat
67/14,
tegen
1. L. B.,
2. A. B.,
3. K. B.,
verweerders,
vertegenwoordigd door mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,
Regentschapsstraat 4.
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???????I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 23 februari 2017.
Sectievoorzitter Eric Dirix 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
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerders voeren aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is omdat de e-mail van de raadsman van de eiser van 2
maart 2017 bewijst dat hij in het bestreden arrest berust.
2. De berusting in een beslissing die verplichtingen bepaalt waarvan de last door bepalingen van openbare orde wordt geregeld, is
nietig.
De aansprakelijkheidsregeling opgenomen in artikel 530, § 2, Wetboek van Vennootschappen raakt de openbare orde. Bijgevolg
kunnen de partijen niet berusten in een beslissing die toepassing maakt van die wetsbepaling.
Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Middel
3. Krachtens artikel 530, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kunnen de bestuurders of gewezen bestuurders, alsmede
alle andere personen die ten aanzien van de zaken van een naamloze 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, verwijlinteresten 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 zij zich, in de loop van de periode van vijf jaar
voorafgaand aan de faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38octies, 8°, van de wet van 29
juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
De bestuurders, gewezen bestuurders en alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke
bestuursbevoegdheid hebben gehad en die in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring bij
minstens twee faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige operaties met schulden ten aanzien van een inningsorganisme van
de sociale zekerheidsbijdragen betrokken waren, zijn objectief aansprakelijk voor het geheel of een gedeelte van de bedoelde
socialezekerheidsbijdragen, ongeacht of hen een fout ten laste kan worden gelegd.
4. De rechter bepaalt onaantastbaar in feite de omvang van de gehoudenheid van de bestuurder. Het Hof beschikt niettemin over
een marginaal toetsingsrecht ter zake van de evenredigheid tussen de inbreuk en de gehoudenheid van de bestuurder.
5. De appelrechters overwegen dat:
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de eerste rechter heeft geoordeeld dat de vier failliet gegane vennootschappen werden opgericht omdat zij verschillende
activiteiten tot doel hebben en niet om doelbewust de verplichtingen inzake de sociale zekerheid te miskennen en dit
motief niet wordt weerlegd;
de RSZ-schulden volgens de eerste rechter betrekking hebben op een periode kort vóór de faillissementen van de
verschillende vennootschappen;
de eerste rechter terecht het feit dat kort na elkaar aangifte werd gedaan van staking van betaling in de faillissementen in
zijn beoordeling heeft betrokken;
de omvang van de RSZ-schulden wijst op een relatief aanzienlijke tewerkstelling van personeel;
het foutief handelen van de bestuurders, die verantwoordelijk waren voor onder meer deze tewerkstelling, niet zonder
meer kan worden afgeleid uit het enkele feit dat de RSZ-bijdragen tijdelijk niet betaald werden;
aan de bestuurders de kans en tijd moet worden geboden om oplossingen te vinden voor de moeilijkheden in de hoop dat
de activiteit van de vennootschap kan worden verdergezet;
het niet bewezen is dat door slechts in september en oktober 2013 aangifte van staking van betaling te doen in de
verschillende faillissementen, de verweerders foutief hebben gehandeld;
niet is aangetoond dat de faillissementen te wijten zijn aan factoren die kunnen worden verweten aan de bestuurders.
6. Door op grond hiervan de gehoudenheid van de verweerders te herleiden tot 1 euro, verantwoorden de appelrechters hun
beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Kosten
7. Gelet op de verwerping van het middel van niet-ontvankelijkheid, dienen de kosten van de betekening van de memorie van
antwoord ten laste van de verweerders te worden gelegd.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiser op 631,07 euro.
Veroordeelt de verweerders tot de kosten van de memorie van antwoord.
Bepaalt de kosten voor de verweerders op 457,61 euro.
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 Bart Wylleman 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
Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TIBR 2020, afl. 2, RS-150 en http://www.tibr.be/ (5 november 2020)
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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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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
Durée et dissolution de la SA

Personne morale dissoute (faillite)

Liquidation d'une société, généralités

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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RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK
VOORZITTER VAN DE XIVe KAMER

Company: x

ARREST
nr. 247.689 van 1 juni 2020
in de zaak A. 230.837/XIV-38.361

Download date: 07-05-2021

In zake:

Email: bcauwenberghs@ncoi.be

M&D Seminars

1. de bv QUANTEUS GROUP
2. Kris VANSANTEN
3. Evelyne WASSENHOVE
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Walter Van Steenbrugge
kantoor houdend te 9030 Mariakerke
Durmstraat 29
bij wie woonplaats wordt gekozen
tegen:
de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door
de minister van Justitie
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Emmanuel Jacubowitz
kantoor houdend te 1160 Oudergem
Tedescolaan 7
bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :
de nv NYRSTAR
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten Benoît Allemeersch en Stijn De Dier
kantoor houdend te 1800 Vilvoorde
Medialaan 28 B
bij wie woonplaats wordt gekozen
eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Geert Verhoeven en Sigrid Ververken
kantoor houdend te 1050 Elsene
Marsveldplein 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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I. Voorwerp van de vordering

1.

De vordering, ingesteld op 29 mei 2020, strekt tot de schorsing

van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 ‘houdende diverse bepalingen

de strijd tegen de Covid-19 pandemie.’

II. Verloop van de rechtspleging

2.

De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier

ingediend.

Met een verzoekschrift van 1 juni 2020 heeft de nv Nyrstar
gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

De partijen zijn overeenkomstig artikel 16, § 2, derde lid, van het
koninklijk besluit van 5 december 1991 ‘tot bepaling van de rechtspleging in kort
geding voor de Raad van State’ door de voorzitter van de XIVe kamer te zijnen
huize bijeengeroepen voor een virtuele terechtzitting via videoconferentie, die
heeft plaatsgevonden op maandag 1 juni 2020, om 10 uur. Zoals op de website van
de Raad van State aangekondigd, konden ook derden, op hun aanvraag, de
terechtzitting bijwonen.

Kamervoorzitter Geert Debersaques heeft verslag uitgebracht.

Advocaten Walter Van Steenbrugge en Karel Paelinck, die
verschijnen voor de verzoekende partijen, advocaat Emmanuel Jacubowitz, die
verschijnt voor de verwerende partij, en advocaten Benoît Allemeersch en Stijn De
Dier, die verschijnen voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.
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Eerste auditeur Ronny Vercruyssen heeft een met dit arrest
eensluidend advies gegeven.

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State,

III. Feiten

3.1.

Teneinde het België mogelijk te maken te reageren op de

coronavirus COVID-19 epidemie of pandemie en de gevolgen ervan op te vangen,
kan de Koning, op grond van de wetten van 27 maart 2020 ‘die machtiging verleent
aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID-19’ (I) en (II), de in die wetten bedoelde maatregelen nemen.

Eén van die maatregelen is het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april
2020 ‘houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschapsen verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie’
(hierna: het koninklijk besluit nr. 4). Luidens het verslag aan de Koning (BS 9 april
2020) strekt dit besluit “ertoe dringende maatregelen te nemen in het kader van de
strijd tegen de Covid-19 pandemie. Een eerste reeks maatregelen hebben
betrekking op de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering van de
mede-eigenaars. Een tweede reeks maatregelen heeft betrekking op de organisatie
van de algemene vergaderingen van vennootschappen en verenigingen.”

Artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 4 dat van toepassing is op
de in artikel 5 ervan bedoelde entiteiten, luidt:

“Afdeling 3. - Verloop van de algemene vergadering
Art. 6. § 1. Het bestuursorgaan kan, zelfs zonder enige statutaire machtiging, aan de
deelnemers aan elke algemene vergadering opleggen om hun rechten uitsluitend uit
te oefenen:
1° door vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen; en
XIV-38.361-3/26
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2° door een volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering, met naleving van
de modaliteiten die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorschrijft, tenzij dit artikel daarvan afwijkt.
Wat betreft het eerste lid, 1°, gebeurt dit voor naamloze vennootschappen door
middel van een formulier dat het bestuursorgaan ter beschikking stelt, of via een
website beschikbaar is, met naleving van artikel 7:146 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tenzij dit artikel daarvan afwijkt. Voor de andere
entiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, worden daarbij hetzij de statuten
nageleefd, hetzij, bij gebrek aan een statutaire bepaling, artikel 7:146 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in zoverre het regels vastlegt die op
alle naamloze vennootschappen toepassing vinden, tenzij dit artikel daarvan
afwijkt.
Wat betreft het eerste lid, 2°, kan het bestuursorgaan opleggen dat de
volmachthouder een door hem aangewezen persoon is, met naleving van de
mogelijke regels inzake belangenconflicten die het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen of, in voorkomend geval, andere bijzondere wetten of reglementen
voorschrijven, voor zover deze van toepassing zijn. Deze volmachthouder mag
slechts namens de aandeelhouder of het lid stemmen op voorwaarde dat hij voor
ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het
openbaar verzoek tot verlening van volmachten zijn niet van toepassing in het kader
van dit artikel.
Als de entiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, reeds een geldige volmacht met
specifieke steminstructies heeft ontvangen maar waarvan de volmachthouder niet
de entiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, is, noch een andere persoon door diens
bestuursorgaan aangeduid, worden, in afwijking van het derde lid, de stemmen of
onthoudingen uitgedrukt in deze volmacht in aanmerking genomen, zonder dat de
volmachthouder op de vergadering aanwezig moet zijn.
De documenten als bedoeld in deze paragraaf kunnen worden verzonden naar het
adres aangegeven door de entiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, met alle
mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail met een gescande of een
gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende formulier of de ingevulde
en ondertekende volmacht als bijlage. Deze documenten moeten de genoteerde
vennootschap ten laatste de vierde dag die de dag van de algemene vergadering
voorafgaat bereiken. De andere entiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, kunnen
opleggen dat deze documenten hen de vierde dag die de dag van de algemene
vergadering voorafgaat bereiken.
§ 2. Wanneer een entiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, gebruikmaakt van
paragraaf 1, kan zij elke fysieke aanwezigheid van aandeelhouders, leden of andere
personen die het recht hebben de algemene vergadering bij te wonen of van hun
lasthebbers verbieden, met uitzondering, in voorkomend geval, van de personen als
bedoeld in paragraaf 4, wanneer zij niet kan garanderen dat de op dat ogenblik
geldende maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie kunnen worden
nageleefd.
Het is de in artikel 5, eerste lid, bedoelde entiteiten eveneens toegelaten aan de
deelnemers aan elke algemene vergadering een elektronisch communicatiemiddel
als bedoeld in artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ter beschikking te stellen, met naleving van de modaliteiten die het Wetboek van
vennootschappen of verenigingen voorschrijft, zelfs zonder statutaire machtiging.
§ 3. Wanneer een entiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, gebruikmaakt van
paragraaf 1, kan zij opleggen dat haar alleen schriftelijke vragen worden gesteld met
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naleving van de modaliteiten die het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voorschrijft, tenzij dit artikel daarvan afwijkt.
Zij kan tevens opleggen dat aandeelhouders of leden hun vragen ten laatste de
vierde dag die de dag van de algemene vergadering voorafgaat, aan de entiteit
overmaken.
Het bestuursorgaan beantwoordt deze vragen schriftelijk ten laatste op de dag van
de algemene vergadering maar vóór de stemming, of mondeling indien het ervoor
kiest (i) de algemene vergadering rechtstreeks of onrechtstreeks uit te zenden via
een telefonische- of een videoconferentie als bedoeld in paragraaf 4, op een wijze
die toegankelijk is voor elke persoon die het recht heeft deel te nemen aan de
algemene vergadering of (ii) gebruik te maken van paragraaf 2, laatste lid.
Genoteerde vennootschappen, die ervoor kiezen om overeenkomstig het vorige lid
de vragen schriftelijk te beantwoorden, maken het antwoord op de schriftelijke
vragen bekend op hun website.
De andere entiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, dragen er zorg voor de
antwoorden op de schriftelijke vragen bekend te maken op zodanige wijze dat zij
redelijkerwijze ter kennis worden gebracht van de aandeelhouders, de leden en
andere personen die het recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering.
§ 4. Wanneer een entiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, gebruikmaakt van
paragraaf 1, kunnen de leden van het bureau van de algemene vergadering, als dat
wordt samengesteld, de leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de
persoon aan wie in voorkomend geval een volmacht werd gegeven in toepassing
van paragraaf 1, eerste lid, 2°, geldig op afstand aan de vergadering deelnemen,
zoals door middel van een telefonische- of een videoconferentie, en op die wijze
hun taken met betrekking tot de algemene vergadering vervullen. Dit lid verplicht
entiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, niet om een deelname aan de
vergadering te organiseren volgens dezelfde modaliteiten voor de aandeelhouders,
leden of de andere personen die het recht hebben deel te nemen aan de algemene
vergadering, wanneer zij niet kunnen garanderen dat de op dat ogenblik geldende
maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie kunnen worden nageleefd.
Voor die algemene vergaderingen waarvan de beslissingen bij authentieke akte
moeten worden vastgesteld, volstaat de fysieke verschijning voor de notaris met het
oog op de ondertekening van de akte:
1° in het geval als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, van één enkel lid van het
bestuursorgaan, daartoe gemachtigd, of elke andere persoon aan wie hij daartoe
volmacht geeft; en/of
2° in het geval als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, van de volmachthouder
overeenkomstig die bepaling aangesteld; in het geval als bedoeld in paragraaf 1,
vijfde lid is het niet nodig dat de volmachthouder deelneemt aan de algemene
vergadering.
§ 5. De entiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, kan elke bijeenroeping die reeds
bekendgemaakt of verstuurd werd bij de inwerkingtreding van dit hoofdstuk
wijzigen met het oog op de toepassing van dit artikel of om de plaats van de
algemene vergadering te wijzigen, zonder dat de bijeenroepings- en
deelnemingsformaliteiten opnieuw moeten worden toegepast.
Genoteerde vennootschappen kondigen dergelijke wijziging aan via een persbericht
en op hun website, uiterlijk de zesde dag die de dag van de algemene vergadering
voorafgaat.
De andere entiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, dragen er zorg voor, in de
mate van het mogelijke, deze wijziging ter kennis te brengen van de
aandeelhouders, de leden en andere personen die het recht hebben deel te nemen aan
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Zij maakt deel uit van hoofdstuk II van het koninklijk besluit nr. 4 dat als opschrift
draagt “Algemene vergaderingen en vergadering van bestuursorganen.”

Het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit nr. 4 stelt
inzake de bestreden bepaling het volgende:

“Artikel 6
De eerste optie bestaat er in de vergadering te laten doorgaan, maar in
omstandigheden die enerzijds verzoenbaar zijn met de maatregelen genomen naar
aanleiding van de Covid-19 pandemie, en anderzijds toch aan de aandeelhouders en
de leden toe te laten hun stemrecht uit te oefenen en hen de kans te geven vragen te
stellen.
Daarnaast krijgt het bestuursorgaan de bevoegdheid om te beslissen dat de
aandeelhouders of de leden uitsluitend op afstand mogen stemmen (in voorkomend
geval met respect van de regels van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voor sommige rechtsvormen), in combinatie met stemmen per
volmacht (onder dezelfde modaliteiten, en dus met naleving van o.m. de
belangenconflictenregels waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voorziet voor de naamloze vennootschap). De formulieren voor een
stemming op afstand en de volmachten worden aan de entiteit bezorgd op het
aangegeven adres, desnoods alleen elektronisch. Een gescande of gefotografeerde
versie volstaat.
Nu stemmen op afstand alleen wettelijk is geregeld voor de naamloze
vennootschap, wordt artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ook tijdelijk van toepassing verklaard op de besloten vennootschap,
de coöperatieve vennootschap en andere rechtspersonen, die niet over een eigen
wettelijk of statutaire regeling inzake stemming op afstand beschikken, met
uitzondering van die regels uit artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen die specifiek op de genoteerde naamloze vennootschappen van
toepassing zijn.
Het besluit laat het bestuursorgaan van de bedoelde entiteiten toe op te leggen dat
volmachten aan een welbepaalde persoon worden gegeven, op voorwaarde dat de
volmachten specifieke steminstructies bevatten voor alle voorstellen van besluit.
Dit laat toe de algemene vergadering in beperkte kring te organiseren. Weliswaar
XIV-38.361-6/26
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de algemene vergadering, via het meest geëigende middel in het licht van de
omstandigheden, en bijvoorbeeld op hun website, via e-mail, of voor die personen
voor wie de betrokken entiteit niet over een e-mailadres beschikt, via gewone post.
§ 6. Genoteerde vennootschappen worden vrijgesteld van elke verplichting om de
bijeenroeping en de andere documenten die zij ter beschikking moeten stellen van
hun aandeelhouders en andere personen die het recht hebben deze te ontvangen per
gewone post mee te delen of op de zetel van de vennootschap ter beschikking te
houden. De niet-genoteerde vennootschappen bezorgen de documenten
overeenkomstig artikel 2:32, met uitzondering van het vierde lid, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.”
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wordt op die manier het recht van de aandeelhouders en leden om hun eigen
volmachthouder te kiezen beperkt. In de huidige omstandigheden is het evenwel
niet mogelijk, noch verantwoord in het kader van de volksgezondheid, om vooral
vennootschappen en verenigingen met een groot aantal aandeelhouders of leden te
verplichten vergaderingen te organiseren waarop tientallen, honderden of
duizenden personen (aandeelhouders of leden, of hun volmachthouders) fysiek
aanwezig kunnen zijn. Systemen waarbij een dergelijk groot aantal personen actief
op afstand kunnen deelnemen die voldoende garanties bieden dat ook alleen
personen die gemachtigd zijn deel te nemen, effectief deelnemen, zijn niet wijd
verspreid op de Belgische markt en het is hoe dan ook praktisch niet meer mogelijk
om ze nu tijdig en op betrouwbare manier in werking te stellen. Bovendien blijkt dat
de plaatsing van dergelijke systemen opnieuw de concentratie van een relatief groot
aantal mensen op dezelfde plaats vereist, met mogelijke risico’s voor verdere
verspreiding van het virus. In tegenstelling tot wat de Raad van State suggereert is
het in de huidige omstandigheden niet haalbaar dat alle aandeelhouders in
genoteerde vennootschappen de vrijheid moeten behouden om hun eigen
volmachthouder aan te stellen en deze toe te laten - het weze op afstand - aan de
vergadering deel te nemen. In de huidige omstandigheden zouden de nagestreefde
doelstellingen in de door de Raad van State aangehaalde bepalingen niet kunnen
worden bereikt zonder de hier voorziene omkadering. Wel worden, zoals hierboven
al aangehaald, volmachten enkel aanvaard als ze bindende steminstructies bevatten.
Bovendien kunnen de bedoelde entiteiten (met inbegrip van de niet-genoteerde
vennootschappen) gebruikmaken van een elektronisch communicatiemiddel als
bedoeld in artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met de daarin ingebouwde garanties, zelfs als zij niet beschikken over de daarvoor
benodigde statutaire machtiging.
Uiteraard worden de inmiddels reeds ontvangen volmachten met steminstructies
mee in aanmerking genomen, maar de betreffende volmachthouder moet zich niet
fysiek aanbieden op de vergadering.
Anders dan de Raad van State lijkt te suggereren stemmen beide taalversies van
artikel 6, § 1, vierde lid, wel degelijk met elkaar overeen: hoewel de woordvolgorde
anders is, is er in de Nederlandse tekst wel degelijk sprake van de woorden ‘in
afwijking van het tweede lid’.
Wanneer zij niet kan garanderen dat de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19
pandemie kunnen worden nageleefd kan de entiteit zelfs elke fysieke aanwezigheid
verbieden, behalve als de vergadering beslissingen neemt die authentiek moeten
worden vastgesteld in het geval dat de notaris fysiek aanwezig moet zijn. In dat
geval moeten de regels inzake social distancing uiteraard worden nageleefd.
Dit laat toe als het nodig is de vergadering te houden met één enkele
volmachthouder. De entiteit kan de aandeelhouders of leden tevens opleggen hun
vragen schriftelijk te stellen tot de vierde dag vóór de vergadering. Kiest zij ervoor
de aandeelhouders of leden toe te laten de vergadering rechtstreeks of in uitgesteld
relais te volgen (bv. via een webcam of via een telefonische conferentie, zonder dat
de aandeelhouders of de leden nochtans verplicht de mogelijkheid moeten hebben
om actief tussen te komen), dan kan ze de vragen op dat ogenblik beantwoorden. Ze
kan deze vragen ook schriftelijk beantwoorden, in welk geval ze de antwoorden ten
laatste op de dag van de vergadering meedeelt. Genoteerde vennootschappen doen
dat op hun website; andere entiteiten doen dat op de meest gerede wijze.
In antwoord op de opmerking van de Raad van State wordt verduidelijkt dat die
termijn van vier dagen kan worden opgelegd, wat vooral van belang is voor bv.
genoteerde vennootschappen, om hen een redelijke termijn te gunnen om de vragen
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schriftelijk te beantwoorden.
De entiteiten die kiezen voor een vergadering met één volmachthouder worden
uiteraard aangemoedigd om de dialoog met hun aandeelhouders en leden te
onderhouden, door bv. ook de vragen van hun aandeelhouders of leden die duidelijk
aansluiten bij de agenda van de algemene vergadering maar nog niet werden
beantwoord op de dag van de algemene vergadering, achteraf te beantwoorden. De
antwoorden op de algemene vergadering kunnen bijvoorbeeld nieuwe terechte
vragen oproepen.
De aangestelde volmachthouder, de leden van het bureau, de bestuurders en de
commissaris kunnen in dergelijk geval geldig van op afstand deelnemen, bv. via
telefonische of video-conferentie.
Gaat het om een algemene vergadering die voor een notaris moet worden gehouden,
dan moet, naast een door de entiteit aangeduide vertegenwoordiger - bv. de ene
volmachthouder waarvan hierboven sprake als de entiteit van die optie gebruik
maakt - uiteraard ook de notaris aanwezig zijn.
Gelet op de bijzondere omstandigheden kunnen entiteiten die hun vergadering al
hebben bijeengeroepen op het ogenblik waarop deze bijzondere regeling van kracht
wordt, vooralsnog van deze regeling gebruikmaken, mits daarover de
aandeelhouders en de leden correct te informeren.
Ten slotte wordt ook de verplichting voor genoteerde vennootschappen om aan
aandeelhouders op naam bepaalde documenten toe te zenden per post tijdelijk
opgeheven.
Onder verwijzing naar het advies van de Raad van State kan het volgende worden
verduidelijkt. Het elektronisch communicatiemiddel bedoeld in de artikelen 5:89
(BV), 6:75 (CV) en 7:137 (NV) WVV:
- is bedoeld voor vergaderingen met een groot aantal aandeelhouders die de
vennootschap niet allemaal kent of kan kennen (dus in het bijzonder genoteerde
vennootschappen en CV’s met zeer veel aandeelhouders);
- moet toelaten er zeker van te zijn dat (i) alle aandeelhouders (of hun
volmachthouders) kunnen inloggen en ii) ook alleen aandeelhouders (of hun
volmachthouders) kunnen inloggen en deelnemen. Een aantal genoteerde
vennootschappen heeft de daarvoor benodigde statutaire machtiging, maar geen van
hen heeft er ooit al gebruik van gemaakt. Het door deze artikelen bedoelde
‘elektronisch communicatiemiddel’ is een gesofisticeerde techniek die toelaat
massaal virtueel aan een algemene vergadering deel te nemen, en kan inderdaad niet
worden gelijkgesteld met een video- of conference call.
Zoals aangestipt in de commentaar onder artikel 6 is dergelijk systeem niet
beschikbaar op de Belgische markt.
De artikelen 5:89 (BV), 6:75 (CV) en 7:137 (NV) WVV gaan niet over
vergaderingen via video- of telefoonconferenties met een beperkt aantal personen,
waar iedereen elkaar kent en kan identificeren, en die tellen als werkelijk gehouden
vergaderingen (er is dan ook geen unanimiteit vereist, zoals voor een schriftelijke
vergadering).
Vergaderingen via video- of telefoonconferenties met een beperkt aantal personen
blijven perfect mogelijk. De algemene principes die gelden voor algemene
vergaderingen bepalen dat om rechtsgeldig te kunnen vergaderen de
aandeelhouders of leden moeten kunnen beraadslagen, het woord moeten kunnen
voeren en hun stemrecht moeten kunnen uitoefenen. De invulling van deze
principes is ook mogelijk via telefoon- of videoverbinding, gecombineerd met
e-mail voor de uitwisseling van geschreven documenten.”
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3.2.

Het koninklijk besluit nr. 4 heeft uitwerking met ingang van

1 maart 2020 (artikel 9, eerste lid) en de bestreden bepaling is van toepassing
gedurende de periode van 1 maart 2020 tot en met 3 mei 2020 (artikel 4). Die

verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april

en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie’
verlengd tot 30 juni 2020.

IV. Tussenkomst

4.

De nv Nyrstar blijkt voordeel te halen uit de bestreden bepaling

van het koninklijk besluit nr. 4 en heeft er belang bij dat de vordering wordt
afgewezen. Bijgevolg moet haar verzoek tot tussenkomst worden ingewilligd.

V. Ontvankelijkheid van de vordering

Standpunt van de tussenkomende partij

5.

De tussenkomende partij betwist in haar memorie zowel de

rechtsmacht van de Raad van State als het belang van de verzoekende partijen bij
de voorliggende vordering.

Beoordeling

6.

Vooralsnog bestaat er geen noodzaak om over de opgeworpen

ontvankelijkheidsexcepties uitspraak te doen. Een onderzoek van en een uitspraak
over de opgeworpen exceptie zou alleen nodig zijn indien zou komen vast te staan
dat de grondvoorwaarden voor het toewijzen van de vordering tot schorsing
vervuld zijn, wat, zoals hierna zal blijken, niet het geval is.
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VI. Herinnering aan de schorsingsvoorwaarden

7.

Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op

noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat

of het reglement prima facie kan verantwoorden en dat een uiterst dringende
noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn
van de gewone vordering tot schorsing.

VII. Uiterst dringende noodzakelijkheid

Uiteenzetting van de uiterst dringende noodzakelijkheid

8.

Onder

het

kopje

“feiten

die

de

uiterst

dringende

noodzakelijkheid rechtvaardigen” zetten de verzoekende partijen uiteen dat uit hun
feitenrelaas blijkt dat zij al het nodige hebben gedaan om de schade te voorkomen
en om de zaak zo spoedig als mogelijk aanhangig te maken bij de Raad van State
en dat uit hun opsomming van de feiten ook zeer duidelijk blijkt dat de vraag tot
schorsing uitermate dringend is: de algemene vergadering is gepland voor 2 juni en
alle middelen om de vergadering uit te stellen hebben gefaald: tot de ochtend van
29 mei 2020 toe is geprobeerd om alsnog tot een andere situatie te komen, door een
beroep te doen op de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna:
FSMA), hetgeen niet is gelukt. De verzoekende partijen doen gelden dat zij alle
middelen hebben aangewend om een beroep bij de Raad van State te vermijden,
maar dat zij moeten vaststellen dat geen andere optie mogelijk is.

Voorts stellen de verzoekende partijen dat “de schorsing van de
tenuitvoerlegging [indien] ze pas na het afwikkelen van de gewone
schorsingsprocedure zou worden uitgesproken, onherroepelijk te laat [zou] komen
om het nadeel van verzoekers op te vangen of hun belangen veilig te stellen.”
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9.

In het feitenrelaas waarnaar de verzoekende partijen in hun

uiteenzetting van de uiterst dringende noodzakelijkheid verwijzen, zetten de

tussenkomende partij besliste om naar aanleiding van de corona-epidemie de

uit te stellen, dat zij op 27 april 2020 de tussenkomende partij hebben gedagvaard
en dat, “als bij wonder”, de raad van bestuur van de tussenkomende partij alsnog
op 30 april 2020 een gewone en twee buitengewone algemene vergaderingen heeft
bijeengeroepen, drie dagen nadat de dagvaarding tot aanstelling van een college
van vennootschapsrechtelijke deskundigen werd betekend aan de tussenkomende
partij. Volgens de verzoekende partijen is het duidelijk dat deze samenloop van
data geen toeval is. Zij doen voorts gelden dat deze algemene vergaderingen
zouden plaatsvinden op 2 juni 2020 en indien het aanwezigheidsquorum op de
buitengewone vergaderingen op 2 juni 2020 niet zou worden gehaald, op 30 juni
2020. De raad van bestuur heeft hierbij gebruik gemaakt van de in het koninklijk
besluit nr. 4 voorziene mogelijkheid om de fysieke aanwezigheid van
aandeelhouders op de algemene vergaderingen te verbieden en enkel schriftelijk
stemmen op voorhand toe te laten alsook toe te laten om via de notaris te stemmen
bij volmacht. De verzoekende partijen stippen als belangrijk aan dat “het voorwerp
van deze algemene vergadering niets minder is dan de ontbinding van de
vennootschap, waarvan de opportuniteit en de noodzaak door verzoekers betwist
wordt, niet alleen omdat het een quasi onteigening van hun aandelen betreft, maar
ook omdat het de hangende vordering bij de ondernemingsrechtbank quasi
onmogelijk maakt. Dat is overigens de diepere reden waarom de algemene
vergadering per se nu zou moeten doorgaan (voor de pressrelease zie stuk 3 en
voor de concrete modaliteiten van de algemene vergadering van 2 juni 2020 zie
stuk 4).”

De verzoekende partijen doen gelden dat zij tegen deze gang van
zaken hebben geprotesteerd. Dit gebeurde in een e-mail van 11 mei 2020 waarin
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uitstel werd gevraagd wegens de onmogelijkheid om een ernstig debat te houden.
Ook op 14 mei 2020 werd nog een brief gestuurd aan de tussenkomende partij,
waarbij vooral het agenderen van extra punten ter discussie stond, maar waarbij

vanwege de tussenkomende partij waarbij enige opening werd gelaten voor het

2 juni 2020 betreft, was de brief volgens de verzoekende partijen veel minder
precies was. Hoewel volgens de verzoekende partijen de tussenkomende partij
onwillig blijft om ofwel de vergadering van 2 juni uit te stellen, ofwel deze
vergadering via digitale middelen toch tegensprekelijk te voeren ofwel op een
veilige manier fysiek te vergaderen, bleven de verzoekende partijen proberen de
niet-tegensprekelijke vergadering te vermijden. Zij deden (en doen) daarbij beroep
op de FSMA. Op 19 mei 2020 werd daarom een vergadering georganiseerd met de
FSMA. Het resultaat van deze vergadering was dat een spoedprocedure werd
gestart voor het uitklaren van een bepaald discussiepunt (met name de verplichting
om een geconsolideerde jaarrekening voor te leggen aan de algemene vergadering)
en dat er nogmaals gevraagd werd om de vergaderingen van 2 juni en 30 juni uit te
stellen, minstens op een andere manier te organiseren. Volgens de verzoekende
partijen werd het de voorbije dagen toch duidelijk dat de tussenkomende partij
“voet bij stuk hield”. Daarom werd een nieuw onderhoud met de FSMA gevraagd,
hetgeen was gepland op vrijdag 29 mei 2020, maar dat finaal werd verplaatst naar
dinsdag 2 juni 2020 om 8.30 uur, zodat het volgens de verzoekende partijen
duidelijk is “dat deze vergadering niet meer tot een concrete oplossing kan
komen”, waardoor “in die omstandigheden”, de verzoekende partijen hebben
besloten een spoedprocedure voor de Raad van State op te starten.

Beoordeling

10.

De schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid

houdt een ernstige verstoring in van het normale verloop van de rechtspleging voor
de Raad van State, herleidt de mogelijkheden tot onderzoek van de zaak tot een
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strikt minimum en beperkt in aanzienlijke mate de uitoefening van de rechten van
verdediging van de verwerende partij.

lijk blijven in die zin dat ze slechts mag worden aangewend in die enkele gevallen

duidelijk is, of door de verzoekende partij op duidelijke en onomstootbare wijze
wordt aangetoond. Luidens artikel 16, § 1, eerste lid, 7°, van het koninklijk besluit
van 5 december 1991 ‘tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de
Raad van State’, bevat het verzoekschrift waarin de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd daartoe “een uiteenzetting van de feiten die de uiterst
dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen”.

Dit impliceert dat een verzoekende partij aan de hand van
precieze en concrete gegevens aannemelijk maakt dat de schorsing van de
tenuitvoerlegging, indien ze pas na het afwikkelen van de gewone schorsingsprocedure zou worden uitgesproken, onherroepelijk te laat zou komen om het
nadeel op te vangen of de belangen van de verzoekende partij veilig te stellen.

De uiterst dringende noodzakelijkheid kan daarenboven niet
voortkomen uit de enkele omstandigheid dat ingevolge de doorlooptijd van de zaak
een uitspraak volgens de gewone schorsingsprocedure of een uitspraak ten gronde
zou tussenkomen in een min of meer verre toekomst, waardoor de gewone
schorsings- of annulatieprocedure verzoeker niet toelaat een arrest te verkrijgen
voordat de bestreden handeling zijn volledige uitwerking heeft gehad. Opdat aan
de voorwaarde van de uiterst dringende noodzakelijkheid voldaan is, moet deze
vaststelling ten minste gepaard gaan met andere feitelijke gegevens die eigen zijn
aan de voorliggende zaak en die aantonen dat de uiterst dringende
noodzakelijkheid eraan inherent is.
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Niet minder dan het geval is in de gewone schorsingsprocedure,
is daartoe vereist dat de verzoekende partij het resultaat van de procedure ten
gronde niet kan afwachten om haar beslissing te verkrijgen, “op straffe zich in een

2012-2013, 5-2277/1, 13).

Voorts dient, wie aanvoert redenen te hebben die een zodanige

urgentie verantwoorden dat niet alleen niet de uitkomst van een beroep tot
nietigverklaring kan worden afgewacht, maar zelfs niet een schorsing die volgens
de gewone procedure zou worden bevolen, zich daar ook naar te gedragen. Dit
wordt beoordeeld in het licht van de diligentie die de verzoekende partij bij het
instellen van haar vordering, al dan niet, aan de dag heeft gelegd. Diligent optreden
is derhalve vervat in de voorwaarde van de uiterst dringende noodzakelijkheid en
het bestaan van de uiterst dringende noodzakelijkheid tot schorsing wordt mede
afgemeten naar de haast die een verzoekende partij zelf betoont bij het instellen
van haar vordering.

Het is vanaf het ogenblik waarop de uiterst dringende
noodzakelijkheid

ontstaat,

dat

een

verzoekende

partij

met

passende

voortvarendheid moet optreden. Dit ogenblik moet niet - maar kan nog wel samenvallen met het ogenblik dat de verzoekende partij kennis krijgt van de
bestreden rechtshandeling. Het valt evenwel aan een verzoekende partij toe om op
heldere en overtuigende wijze de (nieuwe of veranderde) feiten en omstandigheden
die tot gevolg hebben dat de zaak niet (langer) verenigbaar is met de
behandelingstermijn van de gewone vordering tot schorsing, uiteen te zetten, ze
aannemelijk te maken en ze in de tijd te situeren. Dit laatste is van belang omdat
dan de tussenkomst van die gewijzigde feiten en omstandigheden het uitgangspunt
vormt om de diligentie van de verzoekende partij te beoordelen.

12.

Uit de uiteenzetting van de verzoekende partijen mag worden

afgeleid dat zij hun vordering wezenlijk spoedeisend achten omwille van het feit
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dat een door de raad van bestuur van de tussenkomende partij bijeengeroepen
algemene

aandeelhoudersvergadering

en

twee

buitengewone

algemene

aandeelhoudersvergaderingen zullen doorgaan op 2 juni 2020 om 11.00 uur –

opportuniteit en de noodzaak door [de verzoekende partijen] betwist wordt”, is

niet-tegensprekelijke mogelijkheden en modaliteiten daartoe geboden door de
bestreden bepaling en zulks spijts hun pogingen tot en met 29 mei 2020 om die
algemene vergaderingen uit te stellen, ofwel ze via digitale middelen toch
tegensprekelijk te voeren, dan wel om op een veilige manier fysiek te vergaderen.

13.

Het koninklijk besluit nr. 4 met inbegrip van het bestreden artikel

6, is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020 en op dezelfde dag
(met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 (art. 9 van het koninklijk besluit nr. 4))
in werking getreden. Hieruit volgt dat vanaf dat ogenblik het voor een
aandeelhouder voorzienbaar is dat een entiteit als bedoeld in artikel 5 van het
koninklijk besluit nr. 4 – waartoe ook de tussenkomende partij behoort die een
genoteerde vennootschap is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 – gebruik kan maken van de
modaliteiten inzake het verloop van de (buitengewone) algemene vergadering van
aandeelhouders die facultatief zijn voorzien in het thans bestreden artikel 6 van het
koninklijk besluit nr. 4.

Uit de gegevens van de zaak blijkt dat op 30 april 2020 de
tussenkomende partij de uitnodiging publiceert waarbij de houders van aandelen
uitgegeven door de tussenkomende partij worden uitgenodigd om een algemene
aandeelhoudersvergadering

en

twee

buitengewone

algemene

aandeelhoudersvergaderingen van de tussenkomende partij bij te wonen, te houden
op 2 juni 2020 om 11.00 uur. Uit die uitnodiging blijkt dat de tussenkomende partij
“overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 tot vaststelling van
diverse

bepalingen

inzake

mede-eigendom

en

het

vennootschaps-

en
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verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie (het
‘Koninklijk Besluit nr. 4’), […] de houders van aandelen uitgegeven door de
[tussenkomende partij]” uitnodigt om deel te nemen aan de voornoemde

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2020, het volgende:

Op de te houden tweede buitengewone algemene vergadering is
onder meer het volgende punt geagendeerd:

“2. Vrijwillige ontbinding van de [tussenkomende partij].
Op 9 december 2019 hield de [tussenkomende partij] een buitengewone algemene
aandeelhoudersvergadering om te beraadslagen over de voortzetting van de
activiteiten van de [tussenkomende partij] alsmede over een voorgestelde formele
XIV-38.361-16/26
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“Overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 4, heeft de raad van bestuur van de
[tussenkomende partij], aangezien het in de huidige omstandigheden niet mogelijk
is om te garanderen dat de geplande algemene vergaderingen fysiek kunnen worden
georganiseerd op een manier die elk risico op een verdere verspreiding van het
COVID-19-virus uitsluit zoals beoogd door de maatregelen (met inbegrip van deze
van o.m.‘social distance’) die werden genomen door de Belgische en andere
Europese overheden ter bestrijding van de COVID-19-pandemie, beslist dat de
uitoefening van het stemrecht op de gewone algemene vergadering en de twee
buitengewone algemene vergaderingen van 2 juni 2020 enkel schriftelijk zal
kunnen gebeuren door middel van stemming per brief of door vertegenwoordiging
bij volmacht zoals hierna uiteengezet. Stem- en volmachtformulieren worden ter
beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de [tussenkomende
partij] en kunnen overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 worden verzonden
door het sturen van een e-mail met een gescande of gefotografeerde kopie van het
ingevulde en ondertekende stem- of volmachtformulier naar het e-mailadres dat
verder in deze uitnodiging is aangegeven […]. Deze documenten moeten de
[tussenkomende partij] uiterlijk op de vierde dag vóór de datum van de algemene
vergaderingen bereiken. [...]
De raad van bestuur heeft ook besloten om met toepassing van het koninklijk besluit
nr. 4 de fysieke aanwezigheid van aandeelhouders en andere personen die
gerechtigd zijn om de vergaderingen bij te wonen, alsook van hun lasthebbers, te
verbieden op de plaats waar de algemene vergaderingen worden gehouden. Er
zullen enkel schriftelijke vragen kunnen worden gesteld, die de [tussenkomende
partij] uiterlijk op de vierde dag vóór de datum van de algemene vergaderingen
moeten bereiken zoals in deze uitnodiging is aangegeven […]. Deze schriftelijke
vragen zullen, in voorkomend geval, ten laatste op de dag van de algemene
vergaderingen, maar vóór de aanvang van de eerste vergadering op de datum en het
uur zoals hoger vermeld en dus vóór iedere stemming, schriftelijk beantwoord
worden door bekendmaking op de website van de [tussenkomende partij]
(www.nyrstar.be).
[…]”.
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deze

uitnodiging

tot

bijeenroeping

blijkt

dat

de

tussenkomende partij heeft beslist de op 2 juni 2020 te houden algemene
vergaderingen te laten verlopen met toepassing van het koninklijk besluit nr. 4, dat
de uitoefening van het stemrecht op de voornoemde algemene vergaderingen enkel
schriftelijk zal kunnen gebeuren door middel van stemming per brief of door
vertegenwoordiging bij volmacht door een bijzondere volmachthouder zoals
aangeduid door de tussenkomende partij en dat één van de agendapunten op één
van de te houden buitengewone algemene vergaderingen de vrijwillige ontbinding
betreft van de tussenkomende partij.

Zodra de verzoekende partijen kennis hadden van de publicatie
van de voornoemde oproeping, wisten zij of moesten zij derhalve onmiddellijk
weten dat de tussenkomende partij toepassing maakte van de in het bestreden
artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 4 vervatte regeling inzake het verloop van de
algemene vergaderingen. Zij moesten zich dan ook minstens op dat ogenblik
bewust zijn van de volgens hen nadelige gevolgen ervan, met name dat de op 2 juni
2020 te houden gewraakte algemene vergaderingen zouden verlopen met
toepassing van de facultatieve modaliteiten die de thans bestreden bepaling bieden
en waarbij op een ervan de vrijwillige ontbinding van de tussenkomende partij is
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kapitaalvermindering overeenkomstig artikel 633 van het oude Wetboek van
vennootschappen in het kader van de toepassing van de alarmbelprocedure. Die
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering keurde zowel de voortzetting
van de activiteiten van de Vennootschap als de formele kapitaalvermindering af.
Om
de
besluiten
genomen
door
de
buitengewone
algemene
aandeelhoudersvergadering van 9 december 2019 in het kader van de toepassing
van de alarmbelprocedure overeenkomstig artikel 633 van het oude Wetboek van
vennootschappen te implementeren, stelt de raad van bestuur thans voor om met
toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
te beraadslagen en besluiten over de vrijwillige ontbinding en vereffening van de
[tussenkomende partij]. […].
Voorstel tot besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om het
voorstel tot vrijwillige ontbinding zoals uiteengezet in het verslag van de Raad van
Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste lid, van het Wetboek van
vennootschappen goed te keuren en om aldus de Vennootschap te ontbinden en
vereffenen met onmiddellijke ingang als gevolg waarvan het lopende boekjaar per
zelfde datum wordt afgesloten. De Vennootschap zal voortaan geacht worden voort
te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.”
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geagendeerd, waarvan volgens het verzoekschrift “de opportuniteit en de noodzaak
door [de verzoekende partijen] betwist wordt.” Kortom, op het ogenblik van
kennisneming van de publicatie van de uitnodiging tot de (buitengewone)

door hen aangevoerde nadeel zich op 2 juni 2020 zou verwezenlijken.

diligent optreden van de verzoekende partijen, rekening houdt met het tijdsverloop
tussen het indienen van de voorliggende vordering en de (nieuwe) omstandigheid
waarop in hoofde van de verzoekende partijen de uiterst dringende
noodzakelijkheid is ontstaan in de zin als hiervoor is gesteld (supra, punt 11):
enerzijds de kennisneming van het thans bestreden artikel 6 van het koninklijk
besluit nr. 4 en anderzijds de kennisneming door de verzoekende partijen van de
hiervoor besproken uitnodiging op 30 april 2020 door de tussenkomende partij tot
het bijwonen van de algemene aandeelhoudersvergadering en twee buitengewone
algemene aandeelhoudersvergaderingen met hun respectieve agenda’s.

Uit de door de verzoekende partijen overgelegde stukken blijkt
dat de tweede verzoeker op 30 april 2020 bij e-mail afkomstig van de
tussenkomende partij, kennis nam van de aangehaalde uitnodiging tot het bijwonen
van de voornoemde algemene vergaderingen op 2 juni 2020. In zijn hoofde staat de
voornoemde kennis stellig vast op 30 april 2020. De overige verzoekende partijen
leggen geen dergelijke e-mail over, maar uit de overgelegde statuten van de eerste
verzoekende partij blijkt dat zowel de tweede als de derde verzoeker de vaste
vertegenwoordiger zijn van (niet-)statutaire zaakvoerders (thans: bestuurders) van
de eerste verzoekende partij. Ook blijkt uit de door de tussenkomende partij
overgelegde stukken dat, in overeenstemming met de voor een genoteerde
vennootschap geldende verplichtingen tot aankondiging van het bijeenroepen van
een algemene vergadering, die uitnodiging van 30 april 2020 werd bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2020, dat een persbericht van 30 april 2020
de inhoud ervan herneemt en dat niet is betwist dat die uitnodiging voor de
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algemene vergaderingen van 2 juni 2020 op 30 april 2020 werd gepubliceerd op de
website van de tussenkomende partij. De tussenkomende partij voegt eraan toe dat
de uitnodiging ook op 30 april 2020 in De Standaard verscheen. Tot slot blijkt uit

Ger.W. van 5 mei 2020 van de (waarnemende) voorzitter van de

door de verzoekende partijen uitgebrachte, dagvaarding van 27 april 2020 tot
aanstelling van een college van vennootschapsrechtelijke deskundigen, de
conclusiekalender en de rechtsdag werd bepaald - dat de eisers in die civiele zaak
waaronder de verzoekende partijen, op de inleidende terechtzitting van 5 mei 2020
melding maakten van de voornoemde algemene vergaderingen op 2 juni 2020, met
als relaisdatum 30 juni 2020. In deze feitelijke context is de Raad van State
derhalve van oordeel dat van een normaal, voorzichtig en redelijk handelende
aandeelhouder mag worden verwacht dat hij op 30 april 2020, zeker korte tijd erna
en ten laatste op de voornoemde inleidende terechtzitting van 5 mei 2020, kennis
had of redelijkerwijze moest hebben van de uitnodiging van 30 april 2020 en van
de inhoud ervan. Dit geldt te dezen des te meer nu uit de stukken van de zaak blijkt
dat de verzoekende partijen op actieve wijze de werking van de tussenkomende
partij en de aansprakelijkheid van de bestuurders op de voet lijken te volgen.

De voorliggende vordering is ingesteld op vrijdagnamiddag
29 mei 2020 om 14.59 uur, zijnde de laatste werkdag vooraleer de gewraakte
algemene vergadering(en) zou(den) plaatsvinden, dit is bijna een maand nadat de
door de verzoekende partijen gevreesde (gevolgen van de) toepassing van de
bestreden bepaling hen bekend was of moest zijn. Zulks staat haaks op de
uitermate hoge graad van urgentie die thans door de verzoekende partijen aan de
zaak wordt toegeschreven en die in wezen inhoudt dat de belangen van de
verzoekende partijen door de tenuitvoerlegging van de bestreden bepaling dermate
nadelig worden aangetast dat zij de afwikkeling van de procedure ten gronde en
zelfs de gewone schorsing niet kunnen afwachten. Dergelijk tijdsverloop vormt de
negatie van de voornoemde eis tot diligent optreden.
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De verantwoording in het verzoekschrift voor dat tijdsverloop,
met name dat in dat tijdspad gepoogd werd de tussenkomende partij tot andere

geworden dat zulks niet tot het gewenste resultaat zou leiden, leidt niet tot een

verwerende partij werd opgemerkt, is niet bepalend wat de verzoekende partijen
nog hadden kunnen doen op vrijdagmorgen 29 mei 2020, maar wel of zij reeds
vroeger de Raad van State in uiterst dringende noodzakelijkheid hadden moeten
adiëren. De aard van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende
noodzakelijkheid en de erin vervatte eis tot diligentie, vereist dat de verzoekende
partijen, na op 30 april 2020 of kort erna, zich bewust zijnde of moeten zijn van de
mogelijke schadelijke gevolgen van de bestreden bepaling van het koninklijk
besluit nr. 4, met passende voortvarendheid optreden om de beweerde
onherroepelijke schadelijke gevolgen veroorzaakt door de bestreden bepaling uit
het koninklijk besluit nr. 4 te voorkomen. Een “willig beroep” of enig minnelijk
verzoek gericht tot opeenvolgend een tussenkomende partij die een derde is aan de
thans bestreden bepaling uit het koninklijk besluit nr. 4 en die in wezen het verzoek
gericht aan een privaatrechtelijke rechtspersoon inhoudt om geen of een andere
toepassing te maken van de facultatieve regeling vervat in de bestreden bepaling
uit het koninklijk besluit nr. 4, en tot de (minnelijke bemiddeling van) de FSMA,
kan noch met de vereiste diligentie worden verzoend, noch het talmen van de
verzoekende partijen verklaren.

Uit wat voorafgaat volgt dat het feit dat de verzoekende partijen
zich op 29 mei 2020 geplaatst achtten voor het feit dat zij geen andere
mogelijkheid achtten te hebben dan het aanhangig maken van de voorliggende
vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid om de beweerde
onherroepelijke schadelijke gevolgen van de tenuitvoerlegging van het bestreden
artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 4 te vermijden, derhalve het gevolg is van het
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talmen van de verzoekende partijen om desgevallend, de voorliggende vordering
in te stellen.

verdraagt zich niet met de vereiste van de uiterst dringende noodzakelijkheid.

Zoals hiervoor reeds is aangegeven (supra, punt 10) volstaat

voorts wat het aangevoerde nadeel ter adstructie van het spoedeisend karakter
betreft, het enkele argument niet dat op 2 juni 2020 de algemene vergaderingen
worden gehouden en dat, gelet op de doorlooptermijn, de schorsing van de
tenuitvoerlegging van het bestreden besluit via de gewone schorsingsprocedure
dan ook te laat zou komen. In de mate dat de verzoekende partijen het nadeel
duiden in het feit dat de onderneming waarvan zij aandeelhouder zijn, op de
betrokken vergadering wordt (of dreigt te worden) ontbonden hetgeen volgens de
verzoekende partijen voor hen een quasi onteigening inhoudt, verzuimen de
verzoekende partijen met concrete elementen aan te tonen waarom die (eventuele)
ontbinding (en quasi onteigening) voor hen onherroepelijke schadelijke gevolgen
zou hebben in de zin als hiervoor is gesteld (supra, punt 10 in fine).

Tot slot maken de verzoekende partijen evenmin aannemelijk dat
het daadwerkelijk plaatsvinden van de algemene vergaderingen door een schorsing
van de tenuitvoerlegging van de bestreden bepaling uit het koninklijk besluit nr. 4
kan worden weggenomen. Los van de vraag of het vereiste quorum op 2 juni 2020
is bereikt dat vereist is voor de buitengewone vergadering waarop de ontbinding
van de tussenkomende partij is geagendeerd – de tussenkomende partij stelt te
dezen dat zulks niet het geval is – heeft de voorliggende vordering tot schorsing bij
uiterst dringende noodzakelijkheid tot voorwerp de schorsing van de
tenuitvoerlegging van artikel 6 van het bestreden koninklijk besluit nr. 4. Het
plaatsvinden op 2 juni 2020 van de gewraakte algemene vergaderingen volgt
daarentegen uit de beslissing van de raad van bestuur van de tussenkomende partij,
zijnde een aan de bestreden bepaling vreemde privaatrechtelijke rechtspersoon.
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Deze beslissing van een bestuursorgaan van een private vennootschap is buiten het
bereik van de Raad van State. Hieruit volgt dat, zelfs al mocht het door de
verzoekende partijen aangevoerde middel ernstig zijn, dan nog zou de schorsing

dat de door de private rechtspersoon bijeengeroepen algemene vergaderingen

2 juni 2020. Althans maken de verzoekende partijen dit in hun verzoekschrift op
geen enkele wijze aannemelijk. In het licht hiervan zou aldus een eventuele
schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden bepaling van het koninklijk
besluit nr. 4 het nadeel waarop de verzoekende partijen zich beroepen niet kunnen
wegnemen. In een dergelijk geval heeft een schorsing van de bestreden bepaling
geen nuttig effect.

15.

Uit wat voorgaat volgt dat de uiterst dringende noodzakelijkheid

niet is aangetoond.

VIII.

Conclusie

16.

Er is niet voldaan aan ten minste één van de voorwaarden gesteld

in artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State die
cumulatief vervuld moeten zijn wil een vordering tot schorsing bij uiterst
dringende noodzakelijkheid worden toegewezen.

Die vaststelling volstaat om de vordering af te wijzen.

IX. Kosten en rechtsplegingsvergoeding

Standpunt van de partijen

17.

De verwerende partij verzoekt de kosten ten laste te leggen van

de verzoekende partijen, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding die zij
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begroot op het bedrag van 1400 euro. Zij motiveert dit verhoogde bedrag op grond
van de overwegingen dat de verzoekende partijen op de vooravond van de
algemene vergadering van 2 juni 2020 de thans voorliggende vordering instelden,

uit te spreken en anderzijds de verwerende partij dwongen in één werkdag een

op te bouwen, “terwijl de vordering probleemloos verschillende weken vroeger
had kunnen worden ingediend”. Volgens de verwerende partij getuigt een
dergelijke houding “van een totaal gebrek aan eerbied voor [de Raad van State],
alsook voor de rechten van verdediging van de verwerende en tussenkomende
partijen.” Wegens de kennelijk onredelijke aard van de situatie vordert de
verwerende partij de veroordeling van de verzoekende partijen tot het betalen aan
de verwerende partij van de maximale rechtsplegingsvergoeding.

Beoordeling

Betreffende de kosten

18.

De kosten dienen ten laste van de verzoekende partijen te

worden gelegd. Zoals bepaald bij artikel 66, 1° en 6°, van het besluit van de Regent
van 23 augustus 1948 ‘tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, omvatten deze kosten het rolrecht van
200 euro per verzoekende partij en een bijdrage van 20 euro per verzoekende partij
als de bijdrage bedoeld in artikel 4, § 4, van de wet van 19 maart 2017 ‘tot
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.’

Bij arrest nr. 22/2020 van 13 februari 2020 heeft het
Grondwettelijk Hof evenwel in het kader van het beroep tot vernietiging van de
wet van 19 maart 2017 ‘tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische
tweedelijnsbijstand’ en van de wet van 26 april 2017 ‘houdende de regeling van de
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor
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wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft’, de
woorden “per verzoekende partij” vernietigd in artikel 4, § 4, eerste en derde lid,
van de wet van 19 maart 2017, zoals het is ingevoegd bij artikel 2 van de wet van

Company: x

26 april 2017.

voormelde arrest, aanleiding om ambtshalve de terugbetaling te bevelen van de
onterecht betaalde bijdragen.

Betreffende de rechtsplegingsvergoeding

Artikel 30/1, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de

Raad van State luidt:

“Art. 30/1. § 1. De afdeling bestuursrechtspraak kan een rechtsplegingsvergoeding
toekennen, die een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en honoraria van de
advocaat van de in het gelijk gestelde partij.”

Er is te dezen grond om overeenkomstig deze bepaling de
verwerende partij een rechtsplegingsvergoeding toe te kennen nu deze als de in het
gelijk gestelde partij dient te worden beschouwd.

20.

Wat

de

begroting

van

de

omvang

van

de

rechts-

plegingsvergoeding betreft, bepaalt artikel 30/1, § 2, eerste lid, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State:

“§ 2. De afdeling Bestuursrechtspraak kan, bij met bijzondere redenen omklede
beslissing, de vergoeding verlagen of verhogen, zonder echter de door de Koning
voorziene maximale en minimale bedragen te overschrijden. In haar beoordeling
houdt ze rekening met:
1° de financiële draagkracht van de in het ongelijk gestelde partij, om het bedrag
van de vergoeding te verlagen;
2° de complexiteit van de zaak;
3° de kennelijk onredelijke aard van de situatie.”
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Deze bepaling somt de criteria op waarmee de Raad van State
rekening houdt om al dan niet af te wijken van het toe te kennen basisbedrag. Deze
opsomming is limitatief zodat de Raad van State niet op andere gronden mag

Company: x

afwijken van het basisbedrag.

Ter motivering van de toekenning van de maximale

rechtsplegingsvergoeding verwijst de verwerende partij naar de (proces)houding
van de verzoekende partijen. De verwerende partij beroept zich hiertoe op de
kennelijk onredelijke aard van de situatie, zijnde het voormelde derde
beoordelingscriterium.

Aangezien de rechtsplegingsvergoeding er toe strekt forfaitair
tegemoet te komen in de kosten en honoraria van de advocaat en dus geen
sanctionerend karakter heeft, kan in het raam van dit criterium niet in rekening
worden gebracht de (proces)houding van de verzoekende partijen voorafgaand aan
het inleiden van de voorliggende vordering.

De verwerende partij maakt aldus niet aannemelijk dat het
enkele feit dat de verzoekende partijen hebben getalmd tot de laatste werkdag om
de voorliggende vordering in te stellen doet blijken van een “kennelijk onredelijke
situatie” in de zin van de aangehaalde bepaling.

22.

Uit wat voorafgaat volgt dat het basisbedrag van 700 euro dient

te worden toegekend.

BESLISSING

1. Het verzoek van de nv Nyrstar tot tussenkomst in het administratief kort
geding wordt ingewilligd.
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2. De Raad van State verwerpt de vordering tot schorsing bij uiterst
dringende noodzakelijkheid.

tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op een rolrecht

700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partij.
De tussenkomende partij wordt verwezen in de kosten van de tussenkomst,
begroot op 150 euro.

4. De onterecht betaalde bijdragen, ten bedrage van in totaal 40 euro, dienen
te worden terugbetaald.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van één juni
tweeduizend twintig, door de Raad van State, XIVe kamer, samengesteld uit:

Geert Debersaques,

kamervoorzitter,

bijgestaan door
Joris Casneuf,

griffier.

De griffier

De voorzitter

Joris Casneuf

Geert Debersaques
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Cass. (1re ch.) RG C.19.0320.F, 29 mai 2020 (QVT FUND L.P., QUINTESSENCE FUND
L.P., MCS HOLDINGS LIMITED / AGEAS, ABN AMRO BANK, BNP PARIBAS
FORTIS, e.a.)

Cass. (1re ch.) RG C.19.0320.F, 29 mai 2020 (QVT FUND L.P., QUINTESSENCE FUND L.P., MCS HOLDINGS LIMITED /
AGEAS, ABN AMRO BANK, BNP PARIBAS FORTIS, e.a.) DAOR 2020, liv. 135, 61, note AUTENNE, A., DEMOULIN, C.;
http://www.cass.be (18 juin 2020), concl. DE KOSTER, P.; R.D.C. 2020, liv. 5, 659 et http://www.rdc-tbh.be/ (29 octobre 2020),
note POTTIER, E.; RPSTRV 2020, liv. 6, 742 et http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (8 octobre 2020), note STUYTS, M.
Sommaire
L'article 1134, alinéas 1er et 2, du Code civil - qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise s'applique à un emprunt obligataire (qui est un contrat de prêt).
L'article 568, alinéa 1er, 2°, du Code des sociétés - qui dispose que quand le capital social est entièrement appelé, l'assemblée
générale des obligataires a le droit de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux
conditions dans lesquelles il doit avoir lieu - ne déroge pas à l'exigence d'un accord de la société pour modifier les conditions de
remboursement de l'emprunt obligataire.
Mots-clés:
Assemblée générale des obligataires de la SA

Force obligatoire des conventions

Ce document est disponible sur Jurisquare: DAOR 2020, liv. 135, 61

Texte intégral
1. QVT FUND L.P., société de droit étranger, dont le siège est établi à George Town, Grand Cayman (Îles Caïmans), KYI-9005,
Walker House, Mary Street, 87,
2. QUINTESSENCE FUND L.P., société de droit étranger, dont le siège est établi à George Town, Grand Cayman (Îles
Caïmans), KYI-1108, Walker House, Mary Street, 87,
3. MCS HOLDINGS LIMITED, société de droit étranger, dont le siège est établi à George Town, Grand Cayman (Îles Caïmans),
KYI-1108, Clifton House, Mary Street, Fort Street, 75, PO Box 1350,
demanderesses en cassation,
représentées 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
1. AGEAS, à titre personnel et venant aux droits de la société de droit néerlandais Ageas, société anonyme, dont le siège est établi
à Bruxelles, rue du Marquis, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0451.406.524,
2. ABN AMRO BANK, société de droit néerlandais, dont le siège est établi à Amsterdam (Pays-Bas), Gustav Mahlerlaan, 10,
ayant une succursale en Belgique à Berchem, Roderveldlaan, 5/4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro
0819.210.332,
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3. BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la banquecarrefour des entreprises sous le numéro 0403.199.702,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de
l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
4. BNY CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED, société de droit étranger, dont le siège est établi à Londres (RoyaumeUni), Canada Square, 1,
défenderesse en cassation.

???????I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour
???????Sur le moyen:
Quant à la première branche:
L'article 1134, alinéas 1er et 2, du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites, et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Un emprunt obligataire est un contrat de prêt soumis à ces dispositions.
Aux termes de l'article 568, alinéa 1er, 2°, du Code des sociétés, quand le capital social est entièrement appelé, l'assemblée
générale des obligataires a le droit de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux
conditions dans lesquelles il doit avoir lieu.
Cette disposition ne déroge pas à l'exigence qu'aucune décision de l'assemblée générale des obligataires modifiant les conditions
de remboursement de l'emprunt obligataire ne produit ses effets sans l'accord de la société.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la troisième branche:
D'une part, le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt de violer la foi due « aux annexes » du trust deed, mais l'arrêt n'en
reproduit pas les termes et les demanderesses ne produisent pas les « annexes » autres qu'un extrait du schedule 3.
D'autre part, le grief fait à l'arrêt de « méconnaît[re] les notions de 'droit' et de 'résolution' » est étranger aux
1320 et 1322 du Code civil.
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Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, l'article 2.10 du schedule 3 stipule que, « sous réserve des conditions, et sans préjudice des pouvoirs conférés à
d'autres personnes par l'[.] acte de trust, une assemblée aura le pouvoir par résolution [.] de modifier la maturité des mandatory
convertible securities (MCS) ou les dates auxquelles les intérêts sur ceux-ci sont dus ».
L'arrêt énonce que, « conformément à l'article 1156 du Code civil, le juge est tenu de rechercher quelle a été l'intention des parties
plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes qu'elles ont utilisés », qu'il « doit s'écarter du sens des mots, même apparemment
clairs, pour rechercher la volonté des parties » et qu' « à cette fin, le juge peut s'aider de tous les éléments utiles qu'il trouve dans
l'acte lui-même, [.] mais également se fonder sur des éléments extrinsèques à la convention ».
Il considère, sur la base des motifs reproduits en ses points 35 à 39, qu'il « [ressort] de l'analyse de l'ensemble des dispositions du
trust deed et du schedule 3, des dispositions du prospectus et de l'économie générale du contrat que l'intention des parties n'avait
pas été de donner à l'assemblée générale des obligataires le pouvoir de modifier unilatéralement la date de maturité des MCS ».
En énonçant que « tant les termes mêmes de l'article 2.10 que le cadre dans lequel il s'inscrit excluent l'interprétation [des
demanderesses] », l'arrêt ne donne pas de cette disposition une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la
foi due à l'acte qui la contient.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche:
En décidant que « la résolution adoptée par l'assemblée générale des obligataires du 8 novembre 2010 de [reporter] la date de
maturité des MCS de vingt ans ne lie pas les [défenderesses] à défaut d'accord de ces [dernières] », l'arrêt se borne à reconnaître à
l'article 2.10 du schedule 3 l'effet qu'il a légalement dansl'interprétation, vainement critiquée par la troisième branche du moyen,
qu'il en donne, sans méconnaître ni sa force obligatoire ni la règle de preuve consacrant la prééminence de l'écrit.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent quatre-vingt-quatre euros trente-cinq centimes envers les parties
demanderesses, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, limitée à vingt
euros, 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 Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du
vingt-neuf mai 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
Texte intégral, Revue internationale du droit des affaires - Le droit des affaires
Ce document est disponible sur Jurisquare: DAOR 2020, liv. 135, 61
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ARBEIDSHOF TE ANTWER
PEN (AFD. ANTWERPEN)
15 APRIL 2020
Voorzitter: Lola Boeykens
Advocaten: Thomas Vertriest en
Jorg van Impe
Aansprakelijkheid bestuurders vennootschap bij faillissement – sociaal
misdrijf niet-uitbetalen van loon
– moreel bestanddeel reglementair
misdrijf

Het niet betalen van het verschul
digde loon, ongeacht de rechts
bron en het niet betalen van het
verschuldigde vakantiegeld zijn
sociaalrechtelijke misdrijven, res
pectievelijk strafbaar gesteld bij
artikel 162, 1° en 3° van het Sociaal
Strafwetboek.
De strafrechtelijke beteugeling van
deze sociaalrechtelijke verplichtin
gen van de werkgever impliceert
dat de strafrechtelijk aansprake
lijke natuurlijke personen door wie
de werkgever-rechtspersoon heeft
gehandeld, persoonlijk gehouden

Dienvolgens, geïntimeerden solidair,
in solidum, minstens de ene bij gebreke
aan de andere, te horen veroordelen tot
betaling aan de heer V.B. van volgende
bedragen:
– Achterstallig loon februari en maart
2017 c.q. schadevergoeding ex delicto: 6.205,70 euro;
– Vakantiegeld einde dienst, c.q. schadevergoeding ex delicto: 11.888,42
euro;
– Pro rata eindejaarspremie 2017 inclusief vakantiegeld, c.q. schadevergoeding ex delicto: 972,03 euro;
– Maaltijd cheques februari en maart
2017, c.q. schadevergoeding ex delicto of een netto schadevergoeding
overeenstemmende met dit bedrag:
112,25 euro;
– Pro rata bonus voor 2017: 3.500,00
euro (provisioneel);
– Pro rata ecocheques 2017, c.q. schadevergoeding ex delicto: 41,67 euro.

Arbh. Antwerpen (Afd. Antwerpen)
15 april 2020, NjW 2020, afl. 425, 555.

[…]

D.V.B., […]
tegen:
1. Kips Marc in ziin hoedanigheid van
curator over het faillissement van FRIDAYEUROTECH CONSTRUCT NV,
[…]
2. J.V.H., […]
3. Trabajo Holding BV, vennootschap
naar Nederlands recht,
[…]
II. EISEN IN HOGER BEROEP
Met conclusie van 9 december 2019
vordert de heer V.B. het vonnis van 9
oktober 2018 van de tweede kamer van
de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen […] te hervormen en
opnieuw rechtdoende:
[…]
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Sarah De Geyter

zijn tot uitvoering van de verbin
tenissen van de rechtspersoon op
burgerlijk vlak.
Bij misdrijven zoals het niet beta
len van het aan de werknemer ver
schuldigde loon en vakantiegeld,
waarvan in de omschrijving geen
sprake is van enig opzet of onacht
zaamheid, bestaat het moreel be
standdeel uit de volwaardige wil
om de materiële handeling of nala
tigheid te stellen.
Bij dergelijke misdrijven wordt het
bewijs van het moreel bestanddeel
beheerst door de techniek van het
weerlegbaar vermoeden.
Wanneer de beklaagde een recht
vaardigingsgrond aanvoert, staat
het aan hem om de rechter de gege
vens aan te reiken die zijn bewering
geloofwaardig kunnen maken.
De loutere verwijzing naar de fi
nanciële problemen van de NV als
gevolg van het faillissement van
het Nederlandse moederbedrijf
maken het bestaan van een recht
vaardigingsgrond echter niet ge
loofwaardig.

Company: x

waardoor er sprake was van misleiding. Ook het opzet acht het hof
afdoende bewezen: de boekhouder
bepaalde eenzijdig de waarde van
de aandelen, die hij voor één euro
liet overnemen door zijn vriendin,
hij bepaalde eenzijdig de waarde
van zijn schuldvordering op de vennootschap, hij stelde de verschillende overeenkomsten op en liet de
verkoper de leningsovereenkomst
ondertekenen voor een bedrag dat
niet hij, maar de vennootschap aan
hem verschuldigd was. Het feit dat
de ontlener weliswaar de zaakvoerder was, van wie men toch ook enige bekwaamheid mag verwachten,
weegt in die omstandigheden duidelijk minder zwaar.

[…]
Met conclusie van 9 januari 2020 vorderen de heer V.H. en de BV:

In hoofdorde
De vorderingen van de heer V.B. ten
aanzien van de heer V.H. en de BV af te
wijzen als ongegrond en dienvolgens het
vonnis a quo te hervormen in zoverre
het vaststelt dat het morele element van
de delictsomschrijving van het sociaal
misdrijf van het niet (tijdig) uitbetalen
van loon (artikel 162, 1° en 3° Soc.SW.)
is vervuld in hoofde van de heer V.H. en
in zoverre het daarom de heer V.H. en
de BV veroordeelt tot het betalen van het
door de heer V.B. ten aanzien van hen
gevorderde loon.
[…]
IV. TEN GRONDE
1. De feiten
De NV was de Belgische dochteronderneming van de Nederlandse BV FridayEuroTech.
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[…]

Begin 2017 kende de NV ernstige financiële moeilijkheden die uiteindelijk hebben geleid tot het faillissement.
Op 28 februari 2017 verzond de heer
V.B. een mail aan de heer V.H. waarvan
de inhoud luidt als volgt:
“...Ondanks het gebruik om tegen uiterlijk 24 februari het loon voor de maand
februari te betalen, ontving ik tot op heden nog steeds geen betaling. U zei dat
u nog wel zou zien of u mij zou betalen.
Daarnaast moet ik sinds 20 februari 201
7 vaststellen dat de tankkaart waar ik
sinds begin van mijn tewerkstelling professioneel en privé mee kon tanken, niet
langer werkt.
Ik maan u met deze e-mail aan om beide
zaken tegen uiterlijk 7 maart aanstaande
recht te zetten. Indien u dit niet doet,
kan ik niet anders dan er vanuit gaan
dat u mij niet langer wil betalen en/of
niet langer de tankbeurten wil ten laste
nemen.
Ik behoud mij in dit verband alle rechten
voor ...”
Op 8 maart 2017 verzond de heer V.B.
een aangetekende brief aan de NV waarvan de inhoud luidt als volgt:
“...Ondanks mijn uitdrukkelijke verzoek
per e-mail van 28 februari 201 7 om
16:52 uur om mijn loon tegen uiterlijk
7 maart 201 7 te betalen en mijn tankkaart terug te activeren, heeft u dit niet
gedaan. Integendeel, mijn bedrijfsmartphone is inmiddels sinds 1 maart 2017
afgesloten en de toegang tot de server
werd eveneens afgesloten.
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Uw volgehouden wil om mij ook tot
gisteren weer geen werkmateriaal te
verschaffen, bevestigen deze definitieve
wil van FRIDAYEUROTECH CONSTRUCT NV om mijn arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Ik stel, gelet op het voorgaande, dan
ook vandaag het impliciet ontslag in
hoofde van FRIDAYEUROTECH CONSTRUCT NV vast, waarbij de arbeidsovereenkomst op onregelmatige wijze
door U werd verbroken.
[…]”
Op 20 maart 2017 trad de heer V.B., samen met zijn enige collega in dienst van
een rechtstreekse concurrent van de NV,
de BV Oranjebuild,
Met een brief van 23 maart 2017 stelde
de raadsman van de heer V.B. de NV in
gebreke om het achterstallig loon van februari en maart te betalen, evenals een
opzeggingsvergoeding en een uitwinningsvergoeding.
In diezelfde brief verzocht de raadsman
van de heer V.B. tevens om de motieven
van het ontslag te kennen.
Deze aanspraken werden – behoudens
voor wat betreft het loon – door de
raadsman van de NV formeel betwist in
een aangetekende brief van 12 april 2017.
In deze brief erkende de NV dat zij als
gevolg van het faillissement van het Nederlandse moederbedrijf in een financieel moeilijke situatie verkeerde en wegens financiële moeilijkheden een aantal
verplichtingen niet kon nakomen.
Zij betwistte evenwel dat zij zich hierdoor schuldig had gemaakt aan een
impliciet ontslag en vorderde op haar
beurt betaling door de heer V.B. van een
opzeggingsvergoeding en een schadevergoeding wegens misbruik van ontslagname.
De NV werd op 11 mei 2017 op eigen
aangifte failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank Antwerpen.

[…]
2.3. De heer V.B. is terecht overgegaan
tot vaststelling van contractbreuk
door de NV
[…]
2.9. De heer V.B. heeft recht op een
vakantiegeld einde dienst a rato van
10.078,38 euro voor het dienstjaar
2016 en 1.727,62 euro voor het dienstjaar 2017
[…]
2.10. De heer V.H. is hoofdelijk met
mr. Kips qq. gehouden tot herstel van
de schade als gevolg van de door de NV
gepleegde sociaalrechtelijke misdrijven
Principes
Het niet betalen van het verschuldigde
loon, ongeacht de rechtsbron en het niet
betalen van het verschuldigde vakantiegeld zijn sociaalrechtelijke misdrijven,
respectievelijk strafbaar gesteld bij artikel 162, 1° en 3° van het Sociaal Strafwetboek.
De strafrechtelijke sanctionering van
deze
sociaalrechtelijk6verplichtingen
van de werkgever impliceert dat de strafrechtelijk aansprakelijke natuurlijke
personen door wie de werkgeverrechtspersoon heeft gehandeld, persoonlijk
gehouden zijn tot uitvoering van de
verbintenissen van de rechtspersoon op
burgerlijk vlak.
(vgl. W. VAN EECKHOUTTE, Verjaring, in Aanwerven tewerkstellen en
ontslaan, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, O 1003-240)
Wanneer de organen van een rechtspersoon zich bij de uitoefening van hun
mandaat schuldig hebben gemaakt aan
een misdrijf wordt de volkomen rechtspersoon doorbroken.
(vgl. J. RONSE; J.N., NELISSEN-GRADE
en K. VAN HULLE, Overzicht van rechtspraak 1978-1985, TPR, 1986, 932 e.v.)
Zij kunnen bijgevolg door het slachtoffer
van dit misdrijf aangesproken worden in
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[…]

[…]

2. De beoordeling
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De heer V.H. was de vaste vertegenwoordiger van een aantal bestuurders van de
NV, met name van de BV FridayEuroTech Holding en de BV (vgl. stuk 10
dossier V.H. en Trabajo Holding) en het
staat niet ter discussie dat hij de feitelijke
leiding had over de NV.
De heer V.B. is in dienst getreden van
de NV op 3 november 2015, aanvankelijk met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd en vanaf 1 november 2016
met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Zoals gesteld in mijn email van 28 februari 2017 ben ik het hier niet mee eens. Ik
vroeg u via deze e-mail om dit uiterlijk
gisteren recht te zetten, wat u niet deed.
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Toepassing
Het staat als zodanig niet ter discussie
dat de heer V.H. de persoon was die als
vaste vertegenwoordiger van de meerderheid van de bestuurders-vennootschappen van de NV belast was met de
leiding en het beheer over de NV en op
wie de verplichting rustte om in te staan
voor de correcte naleving van de sociaalrechtelijke verplichtingen van de NV
ten aanzien van haar werknemers.
Dit wordt ten andere bevestigd door het
feit dat de heer V.H. namens de NV de
arbeidsovereenkomst en haar bijlage
afsloot met de heer V.B. en dat hij ook
degene was die na het ontslag namens
de NV reageerde op de ingebrekestelling
van de raadsman van de heer V.B.
De uitgebreide bevoegdheden van de
heer V.H. worden verder nog treffend
geïllustreerd door de neergelegde notulen van de Raad van bestuur van de NV
dd. 17 april 2017, waarbij de heer V.H.
optrad als enige vertegenwoordiger voor
de drie aanwezige bestuurders-vennootschappen van de NV en besliste om aangifte te doen van het faillissement van de
NV. (stuk 10 dossier V.H. en Trabajo)
Het staat evenmin ter discussie dat de
heer V.B. geen loon heeft ontvangen voor
februari en maart 2017, dat hem geen vakantiegeld einde dienst werd betaald en
dat hij de hem verschuldigde maaltijdcheques en ecocheques voor februari en
maart 2017 niet heeft ontvangen.
Het materieel element van de misdrijven waarop de heer V.B. zijn vordering
steunt is dan ook bewezen, waaruit het
bestaan van het moreel element van die
misdrijven kan worden afgeleid, tenzij
de heer V.H. elementen kan aanreiken
die het bestaan van een rechtvaardigingsgrond geloofwaardig maken.
De loutere verwijzing naar de financiële problemen van de NV als gevolg van
het faillissement van het Nederlandse
moederbedrijf maken het bestaan van
een rechtvaardigingsgrond echter niet
geloofwaardig.
Gelet op zijn positie binnen de groep
van ondernemingen waartoe de NV behoorde kan de heer V.H. in redelijkheid
niet voorhouden dat hij niet veel eerder
op de hoogte was van de precaire finan-
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het niet betalen van loon en het niet
betalen van vakantiegeld een materieel
en een moreel element aangetoond te
worden.
(Cass. 31 januari 1989, Arr.Cass., 198889, 648; 16 februari 1993, Arr.Cass.,
1993, 193 en Cass. 13 december 1994,
RW, 1995-96,533 met noot)
Bij misdrijven zoals het niet betalen van
het aan de werknemer verschuldigde
loon en vakantiegeld, waarvan in de omschrijving geen sprake is van enig opzet
of onachtzaamheid, bestaat het moreel
bestanddeel uit de volwaardige wil om
de materiële handeling of nalatigheid te
stellen.
Bij dergelijke misdrijven wordt het bewijs van het moreel bestanddeel beheerst
door de techniek van het weerlegbaar
vermoeden.
Dit vermoeden bestaat in concreto uit
het afleiden van het moreel bestanddeel
uit het bestaan van het materieel bestanddeel en kan worden weerlegd door
eventuele rechtvaardigingsgronden.
(vgl. concl, Advocaat-generaal J. Du Jardin bij Cass.12 mei 1987, RW 1987-88,
538 e.v.)
Het is vervolgens het Openbaar Ministerie of de partij die zich op het bestaan
van het misdrijf beroept om het bewijs te
leveren van de onjuistheid van de ingeroepen rechtvaardigingsgrond, wanneer
deze niet ontbloot is van elk element van
geloofwaardigheid.
(vgl. Cass. 24 juni 1957, Arr.Cass., 1957,
900)
Wanneer de beklaagde een rechtvaardigingsgrond aanvoert, staat het aan
hem om de rechter de gegevens aan te
reiken die zijn bewering geloofwaardig
kunnen maken (Cass. 24 februari 2010,
P.09.1614.F, www,cass.be, op datum).
Overmacht kan slechts voortkomen uit
een van de wil van de mens onafhankelijke omstandigheid welke die wil noch
heeft kunnen voorzien, noch heeft kunnen voorkomen.
(Cass., nr. 3670 van 28 november 1984,
Arr.Cass., 1984-85, 436; Pas., 1985, 1,
390); zij is onverenigbaar met een aan de
dader te wijten nalatigheid of gebrek aan
voorzorg (Cass., 25 juni 1956, Pas., 1956,
1, 1176; Arr.Cass., 1956, 905)
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vergoeding van de ingevalge het misdrijf
geleden schade.
(vgl. Arbh. Antwerpen, 8 juni 2001, JTT,
2002, 96)
Niets verplicht het slachtoffer van een
sociaalrechtelijk misdrijf het herstel van
zijn schade bij equivalent te vorderen, hij
kan evenzeer opteren voor een herstel in
natura.
(vgl. Cass. 22 januari 2007, Pas.,
2007,128, L. ELIAERTS, Loon als schadevergoeding ex delicto, Soc. Kron.,
1995, 257-261 en de aldaar geciteerde
rechtspraak en rechtsleer, W. RAUWS,
De verjaring in het arbeidsrecht, in CBR
jaarboek 2001-2002, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2002, 318 e.v. en de aldaar
geciteerde rechtspraak en rechtsleer)
De werknemer die beweert het slachtoffer te zijn van sociaalrechtelijke misdrijven moet het bewijs leveren van het bestaan van de misdrijven waarop hij zijn
vordering steunt evenals van het bestaan
en de omvang van de door hem geleden
schade en het causaal verband met de gepleegde misdrijven.
Het bewijs van het bestaan van deze
misdrijven wordt geregeld door de bewijsregels die gelden in het strafrecht.
De feitenrechter beoordeelt bijgevolg in
feite de bewijswaarde van de elementen
waarop hij zijn overtuiging steunt, die
hem op regelmatige wijze worden voorgelegd en die de partijen vrij hebben
kunnen tegenspreken.
De arbeidsrechtbanken waarbij een vordering aanhangig is gemaakt wegens
een misdrijf van niet-betaling van loon
of vakantiegeld, kunnen de bewijsregels
in burgerlijke zaken dus niet toepassen.
De bewijslast van het misdrijf rust op
de partij die zich op het misdrijf wil beroepen, als gevolg van het vermoeden
van onschuld dat inherent is in strafzaken. Voor de burgerlijke rechtbanken
is dit de eiser die zich beroept op een
schuldvordering die steunt op het misdrijf.
(H.DEKKERS en A.MORTIER, Wat zijn
de gevolgen wanneer de werkgever het
loon niet betaalt?, Or., 2018, 204-205,
en de aldaar geciteerde rechtspraak en
rechtsleer)
Zoals voor elk misdrijf dient er ook
voor het sociaalrechtelijk misdrijf van
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NIET UITBETALEN VAN
LOON
Een werknemer vordert achterstallig loon van de bestuurders van
een failliete vennootschap. Hij baseert zijn vordering op het misdrijf
‘niet uitbetalen van loon’ (art. 162,
1° en 3° Soc.Sw.). Bestuurders van
rechtspersonen-werkgevers vallen
onder het toepassingsgebied van
artikel 162 Soc.Sw. Bij dergelijke
vordering moeten de strafrechtelijke bewijsregels gevolgd worden.
Dit betekent dat het moreel element
van het misdrijf moet bewezen
zijn. Het niet-uitbetalen van loon
is een zogenaamd reglementair
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zonder fout (concl. Adv. Gen. J. DU
JARDIN, Cass. 12 mei 1987, RW
1987-88, 538). Voor misdrijven uit
het bijzonder strafrecht waarvoor
de schuldvorm niet is gepreciseerd,
is onachtzaamheid daarom steeds
het minimaal vereiste moreel bestanddeel (B. SPRIET, noot onder
Cass. 13 december 1994, “Elk misdrijf – ook dat uit het bijzonder
strafrecht – vereist een moreel of
schuldbestanddeel”, RW 1995-96,
p. 535-536, nr. 8-9). De strafrechtelijke foutnorm valt samen met
de aquiliaanse foutnorm. Dat wil
zeggen dat wie gehandeld heeft op
een manier waarop een normale,
zorgvuldige en vooruitziende persoon geplaatst in dezelfde concrete
omstandigheden ook gehandeld
zou hebben, geen fout begaat en
zich dus niet schuldig kan maken
aan een reglementair misdrijf (B.
SPRIET, o.c., p. 536, nr. 9). Het arrest beperkt de beoordeling van het
moreel element van een reglementair misdrijf echter tot twee toepassingsgevallen van niet-onzorgvuldig gedrag (het niet ‘wetens’ of
niet ‘willens’ kunnen handelen).
De toepassingsvoorwaarden voor
overmacht en dwaling zijn zeer
strikt: ze sluiten iedere beoordelingsmarge van de dader uit. De
algemene foutnorm vergelijkt een
in concreto gestelde handeling met
de handelingen die de maatpersoon
redelijkerwijze had kunnen stellen.
Slechts in zoverre de gedragingen
van de dader buiten deze redelijke
beoordelingsmarge vallen, begaat
hij een fout en is hij schuldig. De
regel die het arbeidshof formuleert,
zorgt voor een bijna onweerlegbaar
vermoeden van schuld en een de
facto quasi-objectieve aansprakelijkheid. Enkel die bestuurders die
onmogelijk konden weten of willen
dat het loon op een bepaalde datum
niet zou worden uitbetaald, kunnen
het vermoeden van schuld weerleggen. Hoewel het arbeidshof een beoordeling op basis van de algemene
foutnorm expliciet uitsluit, lijkt het
de schuld van de bestuurders van
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misdrijf. De schuld wordt bij dit
soort misdrijven vermoed wanneer het materiële bestanddeel van
het misdrijf voorligt (C. VAN DEN
WYNGAERT, S. VANDROMME
en P. TRAEST, Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen, OudTurnhout, Gompel & Svacina, 2019,
225 en 324). Volgens het arrest kan
de verweerder het vermoeden van
schuld weerleggen door aannemelijk te maken dat er rechtvaardigingsgronden voorliggen. Het
arbeidshof oordeelt vervolgens dat
de slechte financiële toestand van
de vennootschap niet voldoende
is om het bestaan van een rechtvaardigingsgrond aannemelijk te
maken. Volgens het arbeidshof
kunnen enkel rechtvaardigingsgronden het vermoeden van schuld
weerleggen. Het arrest doelt met de
term ‘rechtvaardigingsgronden’ op
subjectieve rechtvaardigingsgronden of schulduitsluitingsgronden.
Enkel het aannemelijk maken van
overmacht of dwaling zou de aansprakelijkheid voor niet-uitbetaald
loon dan kunnen weerleggen (art.
71 Sw.). Zowel dwaling als overmacht zijn toestanden waarin nooit
sprake kan zijn van enige fout.
Dwaling betekent dat iedere normale, zorgvuldige en vooruitziende
persoon niet had kunnen weten dat
een bepaalde handeling strafbaar
is. Overmacht betekent dat iedere
normale, zorgvuldige en vooruitziende persoon door onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden feitelijk of moreel gedwongen
zou geweest zijn om een bepaalde
strafbare handeling te stellen (C.
VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME en P. TRAEST, o.c., 341
en 347). Overmacht of dwaling zijn
voldoende maar geen noodzakelijke voorwaarden om een bepaalde
handeling als zorgvuldig te kwalificeren. Zonder schuld geen misdrijf. De gedraging die onder een
materiële delictsomschrijving valt,
moet steeds de uiting zijn van een
‘vrijwillige’ daad. Het strafrecht
kent geen verantwoordelijkheid
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ciële toestand van de NV, haar afhankelijkheid van het krediet van de andere
vennootschappen van de groep en van
de verslechterende positie van het moederbedrijf.
In dit verband kan opnieuw nuttig verwezen worden naar de notulen van de
Raad van bestuur van de NV van 17
april 2017 (stuk 10 dossier V.H. en de
BV) waarin de heer V.H. als vertegenwoordiger van de 3 aanwezige bestuurdersvennootschappen liet optekenen dat
de NV zich reeds in de alarmbelprocedure bevond met een negatief eigen vermogen, met verwijzing naar de jaarrekening van 2015.
Er is bijgevolg geen enkel element in het
dossier dat er op wijst dat het voor de
heer V.H. niet mogelijk zou geweest zijn
om tijdig maatregelen te nemen waardoor hij had kunnen vermijden de heer
V.B. verder tewerk te stellen terwijl de
NV niet over de financiële middelen beschikte om zijn loon en andere vergoedingen te betalen.
Gelet op het voorgaande hebben de eerste rechters terecht beslist dat de heer
V.H. zich schuldig heeft gemaakt aan de
ingeroepen sociaalrechtelijke misdrijven zodat hij hoofdelijk met de failliete
boedel kan worden aangesproken in
herstel van de door de heer V.B. geleden
schade als gevolg van deze misdrijven.
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Cass. (1re ch.) RG C.19.0069.F, 10 avril 2020 (UNION PROFESSIONNELLE DU
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE, TRANSPORT EN LOGISTIEK
VLAANDEREN / FÉDÉRATION NATIONALE BELGE DES TRANSPORTEURS
ROUTIERS, H. R., S. D., e.a.)

Cass. (1re ch.) RG C.19.0069.F, 10 avril 2020 (UNION PROFESSIONNELLE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE,
TRANSPORT EN LOGISTIEK VLAANDEREN / FÉDÉRATION NATIONALE BELGE DES TRANSPORTEURS
ROUTIERS, H. R., S. D., e.a.) https://juportal.be (4 mai 2020); J.L.M.B. 2020, liv. 21, 974 et http://jlmbi.larcier.be/ (30 mai
2020), note PARMENTIER, C.; RPSTRV 2020, liv. 8, 1040 et http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (23 janvier 2021), note
MESSINNE, F.
Sommaire
L'assemblée générale d'une A.S.B.L. dissoute demeure l'organe compétent pour statuer sur l'affectation du boni de liquidation,
alors même que le tribunal aurait prononcé la dissolution de l'association pour le motif que le nombre de ses membres est
inférieur à trois ou qu'au cours de la liquidation volontaire d'une association, le nombre de ses membres deviendrait inférieur à
trois.
En cas de dissolution, le boni de liquidation peut être attribué à un de ses membres pour autant que celui-ci poursuive une fin
désintéressée.
Rien n'interdit d'attribuer le boni de liquidation à une personne morale constituée dans les jours précédant la décision
d'attribution.
Mots-clés:
Dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif But non lucratif, généralités
Destination du patrimoine (mention statutaire obligatoire association sans but lucratif)
Affectation de l'actif (dissolution et liquidation d'une association sans but lucratif)

Texte intégral
1. UNION PROFESSIONNELLE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE, anciennement dénommée Union professionnelle
du transport par route, union professionnelle, dont le siège est établi à Herstal, rue de l'Abbaye, 138, inscrite à la banque-carrefour
des entreprises sous le numéro 0407.748.408,
2. TRANSPORT EN LOGISTIEK VLAANDEREN, union professionnelle, dont le siège est établi à Gand, Land van Rodelaan,
20, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.877.575,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de
La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
1. FÉDÉRATION NATIONALE BELGE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS, association sans but lucratif en liquidation,
dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Entrepôt, 5 A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro
0407.777.904,
2. H. R., en qualité de liquidateur de l'association sans but lucratif Fédération nationale belge des transporteurs routiers,
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3. S. D., en qualité de liquidateur de l'association sans but lucratif Fédération nationale belge des transporteurs routiers,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise,
149, où il est fait élection de domicile,
4. TRANSPORT & LOGISTIEK-, PROMOTIE-, STUDIE- EN OPLEIDINGSCENTRUM, association sans but lucratif, dont le
siège est établi à Heusden-Zolder, Industrieweg, 15, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0819.015.144,
5. FÉDÉRATION DES TRANSPORTEURS ROUTIERS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à La Louvière,
Garocentre Nord, G1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.145.577,
défenderesses en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun,
représentées 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,
6. FÉDÉRATION ROYALE BELGE DES TRANSPORTEURS ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES LOGISTIQUES,
union professionnelle, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Entrepôt, 5 A, inscrite à la banquecarrefour des entreprises sous
le numéro 0407.710.497,
défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur le moyen:
Quant à la première branche:
En vertu de l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales
sans but lucratif et les fondations, applicable au litige, les statuts d'une association mentionnent le nombre minimum des
membres, qui ne peut pas être inférieur à trois.
Conformément à l'article 18, alinéa 1er, 5°, de cette loi, le tribunal pourra prononcer la dissolution de l'association qui ne
comprend pas au moins trois membres.
En vertu de l'article 19, alinéa 1er, de la loi, en cas de dissolution judiciaire d'une association, le tribunal désignera un ou plusieurs
liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, détermineront la destination de l'actif et, en vertu de l'alinéa 2, cette destination
sera celle que prévoient les statuts ou, en l'absence de toute disposition statutaire à ce sujet, celle qu'indiquera l'assemblée
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générale convoquée par les liquidateurs; à défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, les liquidateurs
donneront à l'actif une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'association a été constituée.
Selon l'article 22, alinéa 1er, de la loi, en cas de dissolution d'une association par l'assemblée générale, l'affectation de l'actif est
déterminée, à défaut de dispositions statutaires, par l'assemblée générale ou les liquidateurs conformément à l'article 19, alinéa 2.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que l'assemblée générale de l'association dissoute demeure l'organe compétent pour
statuer sur l'affectation du boni de liquidation, lors même que le tribunal aurait prononcé la dissolution de l'association pour le
motif que le nombre de ses membres est inférieur à trois ou qu'au cours de la liquidation volontaire d'une association, le nombre
de ses membres deviendrait inférieur à trois.
Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche:
Quant au premier rameau:
Conformément à l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1921 précitée, applicable au litige, l'association sans but lucratif est
celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain
matériel.
En vertu de l'article 2, alinéa 1er, 9°, de cette loi, les statuts d'une association mentionnent la destination du patrimoine de
l'association en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une fin désintéressée.
Il s'ensuit qu'en cas de dissolution de l'association, le boni de liquidation peut être attribué à un de ses membres pour autant que
celui-ci poursuive une fin désintéressée.
L'arrêt constate que « les statuts de [la première défenderesse] prévoient qu'en cas de dissolution anticipée de l'association, l'actif
social est réparti, après l'acquittement du passif, entre les membres effectifs, au prorata du montant de leur cotisation de l'année en
cours » et relève que, « depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations [.], le patrimoine de l'association en cas de dissolution doit être affecté à une fin
désintéressée ».
Il relève que « l'assemblée générale de [la première défenderesse] a pris une décision relative à l'attribution du boni de liquidation
», que la troisième défenderesse est « une association sans but lucratif qui poursuit une fin désintéressée quand bien même [elle]
est membre de [la première défenderesse] », qu'il ne peut « être retenu une fraude aux droits [des demanderesses et de la
quatrième défenderesse] sur le boni de liquidation puisque ces droits n'existent pas » et qu'« il n'appartient pas à la cour [d'appel]
d'arbitrer qui [des deuxième et troisième défenderesses] ou [des demanderesses et de la quatrième défenderesse] a un but
désintéressé qui se rapproche le plus du but en vue duquel [la première défenderesse] a été constituée ».
L'arrêt, qui considère que l'assemblée générale a pris la décision d'affecter le boni de liquidation, non indistinctement à tous ses
membres, mais uniquement à celui qui justifiait la poursuite d'une fin désintéressée, ne viole pas les dispositions légales précitées.
Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli.

Quant au deuxième rameau:
Il ne suit ni des dispositions légales visées au moyen, en ce rameau, ni d'aucune autre disposition légale que le boni de liquidation
ne peut être attribué à une personne morale qui a été constituée dans les jours précédant la décision d'attribution.
Le moyen, qui, en ce rameau, est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant au troisième rameau:
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Le moyen, qui, en ce rameau, est entièrement déduit de l'illégalité vainement dénoncée par la première branche du moyen quant à
la compétence de l'assemblée générale, est irrecevable.

Par ces motifs, La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent vingt euros soixante-trois centimes envers les parties demanderesses, y compris
la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, limitée à vingt euros, 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,
président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et
prononcé en audience publique du dix avril 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
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LES RESPONSABILITÉS DES FONDATEURS, ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS DES SA, SPRL ET SCRL

367.

La responsabilité des dirigeants sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil

Sommaire
partiel :

La théorie de la tierce complicité se fonde sur l’article 1382 du Code civil
de sorte que pour pouvoir mettre en cause la responsabilité d’un organe de
société parce qu’il aurait été tiers complice de ladite société, il faut non seulement démontrer que les conditions de la tierce complicité sont réunies mais,
en outre, que cet organe a commis un manquement à l’obligation générale de
prudence et que le dommage dont la victime entend obtenir réparation est un
« dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat »,
soit un dommage purement extra-contractuel (Cass., 7 novembre 1997).
Un créancier contractuel ne peut mettre en cause la responsabilité des dirigeants d’une société pour obtenir la réparation d’un dommage résultant de la
mauvaise exécution du contrat.
Le remboursement de l’acompte perçu par une société dans le cadre de l’exécution d’un contrat ne peut être réclamé à l’organe de cette société par son
partenaire contractuel, n’étant pas un dommage distinct de celui résultant de
la mauvaise exécution du contrat.

Parties :

SA E.M.T./SRL N. et R.D.

(…)

1458.- 1. Cette décision n’a pas été publiée à notre connaissance ; elle porte le numéro de rôle général A/19/00359.
2. Cass. (1re ch.), 7 novembre 1997, R.G.D.C., 1998, p. 153, T.R.V., 1998, p. 284 et note I. CLAEYS, R.C.J.B., 1999, p. 730,
note V. SIMONART, J.D.S.C., 2000, no 115, p. 5, note M. COIPEL : lorsqu’une personne morale agit par un organe pour
l’exécution de son obligation contractuelle, celui-ci ne peut être déclaré responsable sur le plan extracontractuel que si le
manquement qui lui est reproché a causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat. Voir
également notre note intitulée « L’arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 1997 : un pavé dans la mare ? Certainement
une intervention sibylline ! » sous Civ. Anvers (9e ch. B) 13 janvier 1998, J.D.S.C., 2001, p. 204.
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Présentation : Ce jugement nous intéresse relativement à la mise en cause de la responsabilité du gérant statutaire d’une SPRL qui n’a pas respecté ses engagements
contractuels, posant la question de la responsabilité personnelle de l’organe
d’une société lorsque cette société méconnait ses obligations.
La société demanderesse souhaitait récupérer l’acompte versé sur une commande de pierres devant être fabriquées en Grèce, après résolution du contrat
puisque les pierres n’ont jamais été livrées dans les délais requis. Estimant
le gérant tiers complice de cette violation du contrat, elle réclamait sa condamnation in solidum, mais en vain. Le Tribunal de l’entreprise rappelle en
effet la quasi immunité d’exécution des organes de personnes morales, appliquant l’enseignement de l’arrêt du 7 novembre 1997 de la Cour de cassation2
et constatant, à juste titre, que la demanderesse qui réclame le remboursement de son acompte ne réclame pas un dommage autre que celui résultant
de la mauvaise exécution du contrat.

Company: x

N° 1458. – Trib. entr. Liège (div. Namur, 2e ch.), 17 mars 20201
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II.- Exposé du litige
A.- Les faits pertinents de la cause

2. Le 27/02/2019, la SA E.M.T. a payé l’acompte susvisé (Pièce 3 de la SA E.M.T.).
Le même jour, la SRL N. a confirmé à la SA E.M.T. qu’elle avait « lancé la commande »
(Pièce 2 de la SA E.M.T.), ce qui est inexact puisqu’il ressort des pièces de la SRL N. ellemême que la commande a été passée au plus tôt le lendemain (Pièce 2 de la SRL N.).
3. La SRL N. affirme qu’elle a commandé les pierres litigieuses à son cocontractant grec le
28/02/2019. Le « bon de commande » qu’elle produit à l’appui de son affirmation a été établi
par elle sur son propre papier à en-tête (Pièce 2 de la SRL N.). La SRL N. ne démontre pas
qu’il a été envoyé à son cocontractant grec (elle ne produit ni courriel ni courrier l’établissant,
malgré les nombreuses demandes de la SA E.M.T.).
4. Le 29/03/2019, la SRL N. a écrit à la SA E.M.T. pour l’informer du fait que les pierres
n’étaient « pas encore sorties de fabrication » et a annoncé plus de nouvelles à ce sujet en
début de semaine suivante (Pièce 4 de la SA E.M.T.). Le même jour, la SA E.M.T. a confirmé
qu’elle était prête à poser les pierres (Pièce 4 de la SA E.M.T.).
(…)
9. Le même jour encore3, la SA E.M.T. a commandé les pierres dont elle avait besoin auprès
d’un autre fournisseur (Pièce 11 de la SA E.M.T.).
10. Le 24/04/2019, le conseil de la SA E.M.T. a adressé un courrier à la SRL N. aux termes
duquel il l’a mise en demeure de rembourser l’acompte de 14.674,95 euros à sa cliente (Pièce
8 de la SA E.M.T.).
11. Le 08/05/2019, la SRL N. a contesté tout manquement et confirmé que la production était
terminée et serait bientôt disponible (Pièce 9 de la SA E.M.T.).
La SRL N. produit à cet égard deux factures de son cocontractant grec, l’une du 23/08/2019
et l’autre du 03/09/2019 (Pièce 5 de la SRL N.) et deux lettres de voiture, respectivement du
24/07/2019 et du 31/08/2019 (Pièce 6 de la SRL N.).

3. NDLR : le 23 avril 2019.
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Le 23/03/2019, la SRL N. a adressé une facture d’acompte à la SA E.M.T. d’un montant de
14.674,95 € (Pièce 1 de la SA E.M.T.). Les conditions particulières de vente qui figurent au
recto de cette facture précisent notamment :
- « Délai de mise à disposition est 1 à 4 semaines après confirmation de commande par
acompte » ;
- « Voir nos conditions générales de vente au verso SVP ».

Company: x

1. Le 22/02/2019, la SA E.M.T. a commandé des pierres à la SRL N. pour un montant total
de 24.256,11 € H7 VA (Pièce 1 de la SA E.M.T.). Les pierres faisant l’objet de cette vente
devaient être commandées par la SRL N. à un cocontractant grec.
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B.- Les prétentions des parties
12. La SA E.M.T. formule la demande suivante :

« - Dire la demande principale non fondée tant à l’égard de Monsieur R.D. que de la sprl N. ;
- Dire la demande reconventionnelle de la sprl N. recevable et fondée.
- Partant, condamner la demanderesse à payer à la sprl N. une somme de 11.000 €, augmentée des intérêts au taux légal depuis le jour de la citation introductive d’instance ;
- Condamner la demanderesse à prendre en charge les entiers frais et dépens de l’instance,
en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à la somme de 2400 € pour chaque partie
défenderesse ».
III.- Discussion
A.- Les demandes de la SA E.M.T. (demande principale)
1. La demande à l’égard de la SRL N.
a. Principes applicables
14. La Cour de cassation a récemment décidé que :
« Aux termes de l’article 1184, alinéa 1er, du Code civil, la condition résolutoire est toujours
sous-entendue dans un contrat synallagmatique, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. (…)
En vertu de l’article 1184, alinéa 3, de ce code, la résolution doit être demandée en justice.
Cette règle ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’inexécution suffisamment grave pour justifier
la résolution judiciaire, le créancier décide à ses risques et périls de résoudre le contrat par
une notification au débiteur. Cet acte unilatéral de résolution produit effet tant qu’il n’a pas été
déclaré inefficace par un juge. »4.

4. Cass., 23 mai 2019, J.T., 2020, p. 26.
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13. La SRL N. et R.D. demandent, quant à eux, ce qui suit :

Company: x

« - Dire la demande recevable et fondée ;
- Dire la demande reconventionnelle recevable mais non fondée ;
- Dire résolue aux torts et griefs exclusifs de la défenderesse sub 1 la commande avenue entre
parties le 22 février 2019 ayant fait l’objet de la facture d’acompte no 2190008 du 23 février
2019 d’un import de 14.674,95 euros ;
- Dire le défendeur sub 2 tiers complice de la défenderesse sub 1 dans cette résolution ;
- Condamner en conséquence in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les défendeurs sub
- 1 et sub 2 à rembourser à la demanderesse la somme de 14.674,95 euros, à majorer des
intérêts judiciaires depuis le 24 avril 2019 jusqu’à complet paiement ;
- Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les défendeurs sub 1 et sub 2 aux entiers
dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure ».
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La doctrine précise à juste titre au sujet de cet arrêt :

b. Application des principes au cas d’espèce
15. En l’espèce, la SA E.M.T. a commandé des pierres à la SRL N. et cette dernière s’est engagée à les lui livrer dans un délai de une à quatre semaines.
16. Quelques jours après la commande, la SA E.M.T. a payé un acompte de 14.674,95 € à la
SRL N. Cette dernière a confirmé avoir passé la commande le même jour, soit le 27/02/2019,
ce qui est inexact. En effet, même à suivre la thèse de la SRL N., le bon de commande est daté
du 28/02/2019 et non du 27. Et malgré les demandes formulées en ce sens par la SA E.M.T.,
tant avant qu’en cours de procédure, la SRL N. a toujours refusé de produire la preuve de
l’envoi de ce bon de commande à son cocontractant grec. II faut en déduire qu’il n’est pas démontré que la commande a effectivement été passée le 28/02/2019 (ni même à une autre date).
5. S. STIJNS et P. WERY, « La résolution par voie de notification, enfin admise par la Cour de cassation », J.T., 2020, pp. 2324.
6. Sur la question de la mise en demeure, voir notamment T. DELAHAYE, « La mise en demeure », J.T., 2018, p. 281.
7. S. STIJNS et P. WERY, « La résolution par voie de notification, enfin admise par la Cour de cassation », J.T., 2020, p. 24.
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- que la Cour n’exige « pas, au contraire de ce texte, que la notification soit écrite. Il est ainsi
possible pour le créancier de notifier, par voie orale, sa décision d’en finir avec la convention.
Pour d’évidentes raisons de preuve, on ne peut toutefois que recommander au créancier de se
ménager une preuve écrite de sa décision et d’y indiquer très précisément les manquements
qu’il impute à son cocontractant. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue qu’il résout le contrat
à ses risques et périls et qu’il pourrait ainsi se voir désavoué a posteriori par un tribunal, qui
douterait de la régularité ou de la légitimité de cette résolution. Ainsi encore, la Cour ne mentionne-t-elle pas la nécessité pour le créancier d’adresser une mise en demeure préalable à son
cocontractant6. Ce silence de la Haute Cour ne signifie toutefois pas, à notre avis, qu’il affranchit le créancier de cette formalité. L’exigence de la mise en demeure constitue un principe
général du droit applicable à la mise en œuvre de toutes les sanctions de l’inexécution d’une
obligation contractuelle. La Cour de cassation l’a affirmé dans son arrêt du 9 avril 1976 (…).
La Cour ne précise pas davantage que le créancier doit prendre les mesures utiles destinées à
constater les manquements. Une telle précaution tombe toutefois sous le sens pour des raisons
probatoires, auxquelles le créancier doit être attentif. On se situe sur le terrain probatoire et
non point sur celui des conditions requises pour la régularité de la résolution unilatérale. Il se
pourrait, en effet, que le débiteur conteste cette résolution unilatérale ; il se pourrait aussi que
le créancier saisisse un juge afin d’obtenir un titre exécutoire pour les dommages et intérêts et
les restitutions consécutifs à la résolution. Dans ces deux cas de figure, le tribunal ne pourra
entériner la résolution unilatérale que s’il est convaincu de l’existence de manquements d’une
suffisante gravité. Plus remarquable : tout comme dans ses arrêts antérieurs du 2 mai 2002
et du 16 février 2009, la Cour de cassation ne subordonne pas la résolution unilatérale à des
circonstances exceptionnelles. »7.

Company: x

- que « (…) la Cour n’autorise la résolution unilatérale qu’en présence d’une « inexécution
suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire ». Par ailleurs, la Haute juridiction
subordonne la prise d’effet de la résolution à une notification adressée au débiteur. Ce faisant,
elle s’aligne sur ce qu’imposaient déjà la jurisprudence du fond et la doctrine. La résolution
unilatérale constitue ainsi un acte juridique unilatéral réceptice. Elle ne sortit ses effets qu’à
compter du moment où le débiteur en a pris connaissance ou a, à tout le moins, pu raisonnablement en prendre connaissance. »5 ;
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18. Le 05/04/2019, la SRL N. a annoncé une « fin de production » après le 20 avril 2019. C’est
l’évidence puisqu’à cette date, malgré les demandes pressantes de la SA E.M.T., la SRL N.
n’avait pas encore payé d’acompte à son cocontractant grec et il est même permis de douter
qu’elle lui avait passé commande.
19. Le 19/04/2019, la SA E.M.T. a mis la SRL N. en demeure de lui transmettre la preuve de
paiement de l’acompte et la preuve de la commande passée au cocontractant grec, et ce pour
le 23/04/2019 au plus tard. Dans le même courrier, elle annonce qu’à défaut de réponse à cette
date, elle annulera la commande, ce qui impliquera de lui rembourser l’acompte.
20. Dans les jours qui ont suivi, la SRL N. a tenté de gagner du temps par de nouvelles réponses dilatoires.
21. Le 23/04/2019, le cocontractant grec de la SRL N. a confirmé à la SA E.M.T. qu’il n’avait
pas encore reçu la moindre somme de la part de la SRL N. (ce qui implique que, contrairement
à ce qu’affirme la SRL N., le paiement d’un acompte était bien nécessaire pour confirmer la
commande), que la production n’avait donc pas commencé et qu’en cas de confirmation de la
commande, elle pourrait être chargée le 22/05/2019.
Le même jour, un dirigeant de la SA E.M.T. s’est rendu au siège de la SRL N. pour obtenir la
preuve du paiement de l’acompte au cocontractant grec. La SRL N. a refusé de le fournir, et
pour cause : à cette date, elle n’avait payé que 3.000 € à son cocontractant et il n’est pas établi
que le paiement en question ait le moindre lien avec la commande litigieuse.
Dans la foulée, la SA E.M.T. a résolu la convention et exigé le remboursement de l’acompte.
22. En agissant comme elle l’a fait, la SA E.M.T.a résolu le contrat extrajudiciairement. Sa
demande tendant à entendre prononcer la résolution du contrat est donc en tout état de cause
sans objet puisque le contrat est résolu.
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17. Dès la fin du mois mars 2019, la SA E.M.T. a interpellé la SRL N. pour savoir quand seraient livrées les pierres. La SRL N. lui a répondu le 29/03/2019 que les pierres n’étaient « pas
encore sorties de fabrication » et a annoncé plus de nouvelles à ce sujet en début de semaine
suivante (Pièce 4 de la SA E.M.T.). Ce faisant, il est manifeste que la SRL N. a tenté de gagner du temps parce qu’elle savait parfaitement le 29/03/2019 qu’elle n’avait pas encore payé
d’acompte à son cocontractant grec.
Elle affirme dans ses conclusions qu’en raison de ses relations avec ledit cocontractant, aucun
acompte n’était nécessaire. Le tribunal s’interroge alors sur la raison qui l’a poussée à effectuer
trois paiements de 11.000 € au total entre le 18 et le 30/04/2019, paiements qui représentent
selon la SRL N. elle-même des acomptes…

Company: x

En ne passant pas cette commande, la SRL N. a non seulement menti à la SA E.M.T., ce qui
constitue déjà un manquement à l’égard de cette dernière, mais elle a également gravement
violé son obligation — de moyen — de livrer les pierres dans les une à quatre semaines. Pour
pouvoir remplir cette obligation, il fallait en effet à tout le moins que la SRL N. commande
lesdites pierres à son cocontractant grec…
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En ce qui concerne la gravité du manquement reproché à la SRL N., il est manifeste que le
comportement de cette dernière est gravement fautif et témoigne d’une mauvaise foi patente
à l’égard de son cocontractant. Elle a non seulement menti mais elle s’est en outre abstenue
de remplir ses obligations les plus élémentaires et a ensuite tenté de gagner du temps par de
nouveaux mensonges lorsque la SA E.M.T. est devenue pressante.
Il convient donc de constater que l’ensemble des conditions requises pour pouvoir valablement résoudre le contrat de manière extrajudiciaire étaient réunies en l’espèce. Aucun reproche ne peut à cet égard être fait à la SA E.M.T.
23. Dans la mesure où la convention a été valablement résolue, il incombe à la SRL N. de rembourser l’acompte qu’elle a perçu. Le tribunal fera dès lors droit à la demande en ce qu’elle
tend à la condamnation de la SRL N. au paiement de la somme de 14.674,95 €.
La SA E.M.T. réclame uniquement des intérêts judiciaires sur cette somme, et ce depuis le
24/04/2019. La citation a cependant été signifiée le 07/05/2019. Les intérêts commenceront
dès lors à courir à partir de cette date.
2. La demande à l’égard de R.D.
a. Principes applicables en matière de tierce complicité
24. La doctrine précise à juste titre en matière de tierce complicité que :
« Un tiers ne peut être considéré complice du débiteur de l’obligation contractuelle que si les
conditions suivantes sont réunies :
• un contrat valable ou qui existe encore au moment où le débiteur contracte avec le tiers
complice ;
• une faute contractuelle du débiteur ;
• la connaissance par le tiers des obligations qui incombent à ce débiteur, étant entendu que
la jurisprudence assimile à cette connaissance effective l’hypothèse où, en raison des circonstances concrètes de l’espèce, il aurait dû chercher à avoir connaissance de ces obligations ;
• enfin, la participation du tiers, en connaissance de cause, à la commission de la faute contractuelle.
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Il ressort de l’exposé des faits qu’une mise en demeure a bien été envoyée à la SRL N. et que
la résolution de la convention lui a été notifiée.

Company: x

Ce que le tribunal doit vérifier dans une telle hypothèse, c’est :
- si la SA E.M.T. a adressé une mise en demeure à la SRL N. ;
- si elle a notifié la résolution de la convention à la SRL N. et
- si le manquement sur lequel elle s’est fondé était suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire de la convention.
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b. Principes applicables en matière de responsabilité des organes fondée sur l’article 1382 du
Code civil (quasi-immunité à l’égard des cocontractants)

« (…) lorsqu’une partie contractante agit par un organe, un préposé ou un agent pour l’exécution de son obligation contractuelle, celui-ci ne peut être déclaré responsable sur le plan
extra-contractuel que si la faute mise à sa charge constitue un manquement non à une obligation contractuelle mais à l’obligation générale de prudence et que si cette faute a causé un
dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat »9.
Pour pouvoir mettre en cause la responsabilité personnelle de l’organe d’une société sur la
base de l’article 1382 du Code civil, il faut donc démontrer :
- que cet organe a commis un manquement à l’obligation générale de prudence et ;
- que le dommage dont la victime entend obtenir réparation est un « dommage autre que celui
résultant de la mauvaise exécution du contrat », soit un dommage purement extra-contractuel10.
En d’autres termes, un créancier contractuel ne pourra pas mettre en cause la responsabilité
des administrateurs d’une société pour obtenir la réparation d’un dommage résultant de la
mauvaise exécution du contrat.
Le Professeur Dieux a fait le commentaire suivant de cet arrêt :
« Il s’ensuit en particulier que si la personne morale a contracté une obligation, pécuniaire notamment, vis-à-vis d’un tiers, aucune action aquilienne n’est concevable à l’égard de l’organe,
non plus, bien sûr, qu’une action contractuelle, en vue de la récupération de ce montant ou de
la réparation sous la forme d’une indemnité ou autrement, du dommage résultant de l’inexécution de cette obligation. »11.
Il résulte de cette jurisprudence que les cas dans lesquels un créancier contractuel pourra
agir contre les administrateurs de son cocontractant sont très limités. C’est ce qui a amené la

8. P. WERY, Droit des obligations, Volume 1, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 619-620 ; voir également P. VAN
OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil belge. Tome II. Les obligations, Volume 1, Bruxelles, Bruylant, 2013,
p. 674.
9. Cass., 7 novembre 1997, C960272F, www.juridat.be.
10. La Cour de cassation l’a encore confirmé récemment puisqu’elle a décidé que : « Lorsqu’une personne morale agit par un
organe pour l’exécution de son obligation contractuelle, celui-ci ne peut être déclaré responsable sur le plan extracontractuel que si le manquement qui lui est reproché a causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du
contrat. » (Cass., 4 mai 2018, C.17.0410.F/3, www.juridat.be).
NDLR : cet arrêt a été publié par nos soins dans J.D.S.C., 2019, no 1411, p. 93.
11. X. DIEUX, « La responsabilité des administrateurs ou gérants d’une personne morale à l’égard des tiers : derniers développements ? », Rev. Not. B., 2006, p. 262 ; dans le même sens : X. DIEUX et Y. DE CORDT, « Examen de jurisprudence
(1991-2005) — Les sociétés commerciales », R.C.J.B., 2008, p. 618.
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25. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 novembre 1997, décidé que :

Company: x

Une fois ces conditions remplies, le créancier de l’obligation contractuelle n’est pas encore
au bout de ses peines. Il lui faut, en effet, rapporter la preuve des autres conditions de la responsabilité aquilienne, à savoir le dommage et le lien de causalité entre celui-ci et la faute du
tiers complice. »8.
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doctrine à parler d’immunité ou de quasi-immunité des administrateurs à l’égard des créanciers contractants de la société12.

« (…) lorsqu’un organe d’une société ou un mandataire agissant dans le cadre de son mandat
commet une faute ne constituant pas un délit au cours de négociations donnant lieu à la conclusion d’un contrat, cette faute engage non pas la responsabilité de l’administrateur ou du
mandataire mais celle de la société ou du mandant »14.
La Cour est toutefois revenue sur cette jurisprudence dans un arrêt du 20 juin 2005 dans lequel
elle a décidé que :
« (…) si la faute commise par l’organe d’une société au cours de négociations préalables la
conclusion d’un contrat engage la responsabilité directe de cette personne morale, cette responsabilité n’exclut pas, en règle, la responsabilité personnelle de l’organe mais coexiste avec
celle-ci »15.
Cet arrêt ne remet cependant pas en cause les enseignements de l’arrêt du 7 novembre 1997
précité16.
Le Professeur Dieux a, à cet égard, précisé :
« Replacé dans le cadre tracé par l’arrêt de 1997, l’arrêt du 20 juin 2005 ne restaure donc
que partiellement la possibilité pour les tiers de mettre en cause la responsabilité propre des
organes d’une personne morale, l’affirmation selon laquelle la responsabilité de la personne
morale n’élimine pas, « en règle », la responsabilité personnelle de l’organe, ne concernant
que les cas où le tiers préjudicié a subi un dommage « purement extracontractuel » en raison
d’une faute revêtant le même caractère »17.

12. Notamment : Y. DE CORDT, « Chronique d’une valse-hésitation : la responsabilité aquilienne des organes de sociétés »,
Rev. prat. soc., 2005, p. 201 ; P. KILESTE et C. STAUDT, « La responsabilité des dirigeants d’entreprise », in Les responsabilités d’entreprise, Bruxelles, Editions du J.B.B., 2007, p. 400 ; Y. DE CORDT et alii, La société anonyme, Bruxelles,
Bruylant, 2014, p. 451 ; A. AUTENNE et alii, « Examen de jurisprudence (2010-2013). Les sociétés commerciales (première partie) », X. DIEUX, P. LAMBRECHT et 0. CAPRASSE (coord.), R.C.J.B., 2016, p. 155.
13. A. AUTENNE et alii, « Examen de jurisprudence (2010-2013). Les sociétés commerciales (première partie) », X. DIEUX,
P. LAMBRECHT et O. CAPRASSE (coord.), R.C.J.B., 2016, pp. 155 et 156.
14. Cass., 16 février 2001, C990477Nt, www.juridat.be.
15. Cass., 20 juin 2005, C030105F, www.juridat.be.
16. Dans ce sens notamment : X. DIEUX, « La responsabilité des administrateurs ou gérants d’une personne morale à l’égard
des tiers : derniers développements ? », Rev. Not. B., 2006, p. 261 ; Y. DE CORDT, « Chronique d’une valse-hésitation : la
responsabilité aquilienne des organes de sociétés », Rev. prat. soc., 2005, p. 229 ; L. BIHAIN, « Responsabilité des dirigeants de sociétés à l’égard des tiers. Pas d’immunité de principe en faveur des organes de sociétés », J.T., 2006, p. 426.
17. X. DIEUX, « La responsabilité des administrateurs ou gérants d’une personne morale à l’égard des tiers : derniers développements ? », Rev. Not. B., 2006, p. 268.
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26. La Cour de cassation est allée plus loin encore dans un arrêt du 16 février 2001. Elle a en
effet considéré que :

Company: x

Comme le précise la doctrine à cet égard, « à supposer même que la condition relative à la
faute soit remplie, c’est-à-dire qu’il soit établi que le membre de l’organe a commis un manquement au devoir général de prudence s’imposant à tous, le dommage en résultant dont le
créancier cherche à obtenir réparation s’identifiera dans la plupart des cas, sinon toujours, à la
perte de sa créance, c’est-à-dire à un dommage contractuel »13.
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28. La SA E.M.T. considère que R.D. est, en tant qu’administrateur de la SRL N., tiers complice de cette dernière.
La théorie de la tierce complicité se fonde sur l’article 1382 du Code civil. Pour pouvoir
mettre la responsabilité d’un organe de société en cause parce qu’il aurait été tiers complice de
ladite société, il faut donc non seulement démontrer que les conditions énoncées supra (no 24)
sont réunies mais en outre :
- que cet organe a commis un manquement à l’obligation générale de prudence et ;
- que le dommage dont la victime entend obtenir réparation est un « dommage autre que celui
résultant de la mauvaise exécution du contrat », soit un dommage purement extra-contractuel.
Il est manifeste que la SA E.M.T.ne peut pas se prévaloir d’un tel dommage à l’égard de R.D.
puisqu’elle ne réclame que le remboursement de l’acompte perçu par la SRL N. dans le cadre
de l’exécution du contrat.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande à l’égard de R.D.
B.- La demande de la SRL N. (demande reconventionnelle)
29. Dans la mesure où le tribunal a décidé que la SA E.M.T.a légitimement résolu le contrat
qui la liait à la SRL N., il convient de débouter cette dernière de sa demande reconventionnelle. Aucun reproche ne peut en effet être formulé à l’encontre de la SA E.M.T.
(…)
IV.- Décision
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant contradictoirement, et en premier ressort ;
Reçoit la demande formulée par la SA E.M.T. contre la SRL N. ;

18. Bruxelles, 4 décembre 2008, R.D.C., 2009, p. 96016.
19. Liège, 7 décembre 2016, J.L.M.B., 2019/23, p. 1100.
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c. Application des principes au cas d’espèce
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27. La solution consacrée par l’arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 1997 a été confirmée par plusieurs cours d’appel :
- « L’organe d’administration d’une société étant assimilé à un agent d’exécution des contrats
conclus par la société, celui-ci ne peut être déclaré responsable sur le plan extracontractuel
que si la faute mise à sa charge constitue un manquement, non à une obligation contractuelle, mais à l’obligation générale de prudence et que si cette faute a causé un dommage
autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat »18 ;
- « La responsabilité personnelle de Monique en tant qu’organe de la société ne peut être
recherchée que dans des conditions précises : il faudrait une infraction au Code des sociétés ou aux statuts de la société, ce qui n’est pas le cas. Sa responsabilité quasi délictuelle
pourrait encore être engagée si la faute reprochée constitue un manquement à l’obligation
générale de prudence et si la faute cause un dommage distinct de celui résultant de la mauvaise exécution du contrat. »19.
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La déclare fondée ;
Dans la mesure précisée ci-après ;

Condamne la SRL N. à payer à la SA E.M.T. :
(…)
Déboute la SA E.M.T.de ses autres réclamations ;
Reçoit la demande formulée par la SA E.M.T. contre R.D. ;
La déclare non fondée ;
En déboute la SA E.M.T. ;
(…)
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Dit pour droit que la résolution extrajudiciaire de la convention par la SA E.M.T. aux torts de
la SRL N. est intervenue régulièrement ;

Company: x

Dit pour droit que la demande tendant à entendre prononcer la résolution de la convention qui
unissait les parties est sans objet ;
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Kh. Gent (afd. Ieper) (2e k.) 16 maart 2020

Kh. Gent (afd. Ieper) (2e k.) 16 maart 2020 TGR-TWVR 2020, afl. 2, 55
Samenvatting
Indien de Algemene Vergadering door het bestuursorgaan in toepassing van art. 332 W.Venn. niet bijeengeroepen wordt, dan
wordt de door derden geleden schade vermoed voort te vloeien uit het ontbreken van de bijeenroeping.
Een vordering tot vergoeding van de collectieve schade in het kader van een faillissement kan enkel worden ingesteld door de
curator ten voordele van de boedel en betreft de verliezen die de vennootschap heeft geleden sinds het moment dat de
alarmbelprocedure diende toegepast te worden. De collectieve schade is m.a.w. gelijk aan de toename van het nettopassief.
De vennootschap en derden dragen de bewijslast om aan te tonen dat de alarmbelprocedure niet werd nageleefd en welke schade
zij hierdoor geleden hebben. M.b.t. het oorzakelijk verband wordt de bewijslast ten voordele van de derden en de curator
omgekeerd en dient enkel de vennootschap de causaliteit tussen fout en schade te bewijzen. Het vermoeden van rechtstreeks
oorzakelijk verband ten voordele van de curator blijft gelden indien hij een aansprakelijkheidsvordering instelt.
Trefwoorden:
Alarmbelprocedure (instandhouding vermogen BV) Causaal verband (onrechtmatige daad), algemeen
Curator (faillissement) Faillissement vennootschap (aansprakelijkheid bestuurder BV)
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Jurisprudence

II. Contrats – II. Contracten
Antwerpen 4 maart 2020

Aandelenoverdracht – Letter of intent – Afbreken onderhandelingen – Fout – Schadevergoeding
Appellante is van oordeel dat de bindende intentieverklaring
van 4 oktober 2017 een koop-verkoopovereenkomst (minstens
een raamovereenkomst) met betrekking tot de aandelen van de
vennootschap Z. uitmaakt.
Met de eerste rechter is het hof van oordeel dat de bindende
intentieverklaring (hierna ook LOI) niet kan worden gekwalificeerd als een koopverkoopovereenkomst (noch als een raamovereenkomst) met betrekking tot de aandelen van de vennootschap Z. De op een vermeende koop-verkoopovereenkomst en/
of raamovereenkomst gebaseerde vordering van appellante is
dan ook ongegrond.
Appellante meent dat geïntimeerde gehouden is tot betaling
van de in de LOI voorziene forfaitaire schadevergoeding. Volgens appellante zou geïntimeerde een contractuele fout hebben begaan door op het einde van het due-diligence-onderzoek
en zonder voorafgaande ingebrekestelling te melden dat zij de
LOI niet meer wenste uit te voeren. Appellante verwijt geïntimeerde tevens een schending van haar schadebeperkingsplicht
evenals van haar verplichting om de overeenkomst te goeder
trouw uit te voeren.
Het hof besluit dat appellante geen recht heeft op de forfaitaire
schadevergoeding voorzien in de LOI aangezien de duur van
deze overeenkomst verstreken was (en appellante overigens
zelf weigerde om de LOI te verlengen). Appellante kan zich niet
langer op deze contractuele clausule beroepen.
Ondergeschikt beroept appellante zich op een vermeende precontractuele aansprakelijkheid van geïntimeerde en stelt appellante dat partijen bij de onderhandelingen een “point of no
return” hadden bereikt. In deze eindfase van de onderhandelingen zouden partijen de onderhandelingen niet kunnen afbreken zonder hun aansprakelijkheid in het gedrang te brengen.
Appellante meent dat de precontractuele aansprakelijkheid van
geïntimeerde bewezen wordt nu geïntimeerde de onderhandelingen zeer plots, onverwacht zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder rechtmatige reden, afgebroken heeft en zij
het bij appellante gewekte vertrouwen tot koop op laakbare
wijze, opzettelijk en foutief beschaamd heeft.
Het is appellante als eisende partij die moet aantonen dat geïntimeerde in de gegeven omstandigheden in de fout is gegaan
door de onderhandelingen stop te zetten. Appellante slaagt
niet in dit bewijs. Het beëindigen van de onderhandelingen kan
bijgevolg niet als een fout worden beschouwd.
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Transfert d’actions – Lettre d’intention – Abandon des
négociations – Faute – Indemnisation
L’appelante est d’avis que la lettre d’intention contraignante du
4 octobre 2017 constitue un accord d’achat-vente (du moins un
accord-cadre) concernant les actions de la société Z.
Comme le premier juge, la Cour a jugé que la lettre d’intention
contraignante (ci-après également LOI) ne peut être qualifiée de
contrat de vente-achat (ni de contrat-cadre) en ce qui concerne
les actions de la société Z. La demande de l’appelante fondée
sur un prétendu contrat de vente-achat et/ou contrat-cadre est
donc non fondée.
L’appelante estime que l’intimée est tenue de verser l’indemnité
forfaitaire prévue dans la lettre d’intention. Selon l’appelante,
l’intimée aurait commis une faute contractuelle en déclarant à la
fin de l’enquête de due diligence et sans mise en demeure préalable qu’elle ne souhaitait plus exécuter la lettre d’intention.
L’appelante allègue également que l’intimée a violé son obligation de limiter les dommages ainsi que son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
La Cour a décidé que l’appelante n’avait pas droit à l’indemnité
forfaitaire prévue dans la lettre d’intention parce que la durée
de cet accord avait expiré (et l’appelante elle-même a refusé de
prolonger la lettre d’intention). L’appelante ne peut plus invoquer cette clause contractuelle.
Subsidiairement, l’appelante invoque une prétendue responsabilité précontractuelle de l’intimée et prétend que les parties
avaient atteint un « point de non-retour » dans les négociations.
Dans cette phase finale des négociations, les parties ne pourraient pas mettre fin aux négociations sans engager leur responsabilité. L’appelante estime que la responsabilité précontractuelle de l’intimée est établie dans la mesure où celle-ci a rompu
les négociations de manière très soudaine, inattendue, sans
mise en demeure préalable et sans motif légitime, et qu’elle a
trahi de manière répréhensible, intentionnelle et fautive la confiance de l’appelante dans la vente.
Il appartient à l’appelante, en tant que partie demanderesse, de
prouver que, dans les circonstances données, l’intimée a commis une faute en mettant fin aux négociations. L’appelante n’a
pas réussi à rapporter cette preuve. Par conséquent, la fin des
négociations ne peut être considérée comme une faute.
Par ailleurs, aucune faute précontractuelle au sens de l’article 1382 du Code civil n’est prouvée dans le chef de l’appelante.
Ce n’est pas parce que l’appelante a agi de manière quelque peu
capricieuse et que, de ce fait, l’intimée était en droit de mettre
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Zetel: B. Ponet, S. Granata, M. Bresseleers
Advocaten: Olivier Eben, Robbie Tas, Naomi Glibert

Company: x

AR: 2019/AR/853

Er wordt ook geen precontractuele fout in de zin van art. 1382
BW bewezen in hoofde van appellante. Het is niet omdat appellante zich enigszins wispelturig gedragen heeft en geïntimeerde hierdoor gerechtigd was om een einde te stellen aan
de onderhandelingen dat er sprake is van een fout in de zin van
art. 1382 BW.
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fin aux négociations, qu’il y a faute au sens de l’article 1382 du
Code civil.

(...)

2. Bij exploot van 1 maart 2018 liet appellante geïntimeerde
dagvaarden.
De vordering strekte ertoe dat:
De overeenkomst van 4 oktober 2017 ten laste van geïntimeerde ontbonden zou worden;
Geïntimeerde veroordeeld zou worden tot betaling van een
bedrag van € 1.150.000, te vermeerderen met de wettelijke
interesten vanaf de datum van dagvaarding en te vermeerderen met de gekapitaliseerde wettelijke interesten vanaf
1 maart 2019;
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3. Geïntimeerde verzocht de rechtbank in hoofdorde de
dagvaarding van appellante nietig te verklaren op grond van
de exceptio obscuri libelli met afwijzing van de vorderingen
als onontvankelijk.
In ondergeschikte orde vorderde geïntimeerde dat de vorderingen van appellante ontvankelijk, maar ongegrond zouden
worden verklaard.
In uiterst ondergeschikte orde vorderde geïntimeerde dat
het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding die door appellante gevorderd werd, in toepassing van artikel 1231, § 1
B.W. gematigd zou worden.
Geïntimeerde stelde voorts een tegenvordering in.
In het kader hiervan vorderde zij dat appellante zou worden
veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding begroot
op € 71.999,99, te vermeerderen met de interesten aan de
wettelijke interestvoet vanaf 9 februari 2018 tot op de datum
van volledige betaling.
Tot slot vorderde geïntimeerde dat appellante veroordeeld
zou worden tot de gerechtskosten, met inbegrip van de
rechtsplegingsvergoeding voorzien in artikel 1022 Ger.W. en
begroot op € 18.000 (basisbedrag).
4. Bij vonnis van 29 maart 2019 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, verklaarde de eerste
rechter zowel de hoofdvordering van appellante als de tegenvordering van geïntimeerde ongegrond.
Appellante werd veroordeeld tot de kosten van het geding,
aan de zijde van geïntimeerde begroot op de rechtsplegingsvergoeding van € 18.000.
5. Tegen het bestreden vonnis stelde appellante hoger beroep in door middel van een verzoekschrift neergelegd op
9 mei 2019.
Er wordt geen akte van betekening voorgelegd.
Het hoger beroep is tijdig en ontvankelijk.
6. Appellante verzoekt het Hof:
“HET HOOFDBEROEP
IN HOOFDORDE:
1.
Het hoofdberoep van appellante ontvankelijk en gegrond te
verklaren;
Het vonnis van 29.03.2019 van de 13de kamer van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen teniet te doen;
De overeenkomst van ‘04.10.2017’ te ontbinden ten laste van
geïntimeerde en geïntimeerde te veroordelen tot betaling
aan appellante van de som van € 1.150.000,00, te vermeerderen met de wettelijke interesten vanaf datum van dagvaarding en te vermeerderen met de gekapitaliseerde wettelijke
interesten vanaf 01.03.2019, minstens vanaf 19.09.2019.
Geïntimeerde te veroordelen tot betaling aan appellante
van alle procedurekosten, de rechtsplegingsvergoedingen
in eerste aanleg ten bedrage van € 18.000,00 en de rechtsplegingsvergoeding in beroep ten bedrage van € 18.000,00
inbegrepen;
IN SUBSIDIAIRE ORDE.
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1. Partijen weiden zeer uitvoerig uit in hun conclusies over
de feitelijke voorgaanden.
De eerste rechter situeerde op correcte wijze zeer bondig het
geschil als volgt.
Geïntimeerde is een vennootschap die behoort tot de Vulpia
Groep, die actief is in de sector van de woonzorgcentra en
assistentiewoningen.
In juni 2017 is geïntimeerde beginnen onderhandelen met
appellante, in verband met de overname van de aandelen
van de NV De Zwaluw. Die laatste vennootschap baat een
woonzorgcentrum uit in Vollezele.
De onderhandelingen tussen geïntimeerde en appellante
hebben geleid tot een intentieverklaring, een zogenaamde
LOI, (“letter of intent”), waarvan de juiste kwalificatie ter
discussie ligt en die gedateerd is op 4 oktober 2017.
In dat document:
• bevestigde geïntimeerde haar intentie tot overname;
• bracht geïntimeerde een bindend bod uit dat geldig was
gedurende zes weken vanaf de ondertekening;
• werd een prijs bepaald, aan te passen in functie van de
resultaten van de zogenaamde due diligence.
Geïntimeerde begon met drie weken vertraging aan het zogenaamde due diligence onderzoek omdat het drie weken
duurde vooraleer appellante de ondertekende intentieverklaring aan haar overmaakte op 25 oktober 2017.
Vervolgens zouden er diverse incidenten geweest zijn tussen partijen in de daaropvolgende periode. Beide partijen
verwijten elkaar wederzijds fouten te hebben begaan en aan
de basis te liggen van die incidenten.
Op zeker ogenblik verloor geïntimeerde klaarblijkelijk haar
geduld en haar geloof in de goede trouw van appellante en
liet zij op 9 februari 2018 weten dat zij de onderhandelingen
stopzette.
Appellante beriep zich vervolgens op een clausule in de intentieovereenkomst die als volgt stelt:
“In geval door de fout van de ene of de andere partij geen
verkoop tot stand komt conform de voorwaarden in huidige overeenkomst bepaald, dan zal de in gebreke blijvende
partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd zijn gelijk aan 10 % van het bedrag van het
bindend bod”.
Appellante vorderde op grond hiervan betaling van een forfaitaire schadevergoeding die zij in eerste aanleg begrootte
op € 1.150.000.

Company: x

I. De antecedenten en de vorderingen

Geïntimeerde tevens veroordeeld zou worden tot betaling
van de gedingkosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding van € 18.000.
Verder vorderde appellante dat de tegenvordering van geintimeerde ongegrond zou worden verklaard en geïntimeerde tevens veroordeeld zou worden tot betaling van de
gedingkosten inzake de tegenvordering, met inbegrip van de
rechtsplegingsvergoeding van € 2.400.
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II. Beoordeling
Over de vermeende koop/verkoopovereenkomst en /of raamovereenkomst

(minstens een raamovereenkomst) met betrekking tot de
aandelen van de NV De Zwaluw zou uitmaken. Zij vordert
de ontbinding van deze overeenkomst lastens geïntimeerde.
De eerste grief van appellante betreft derhalve de kwalificatie van de overeenkomst van 4 oktober 2017.
Daar waar geïntimeerde van oordeel is dat deze overeenkomst een loutere (weliswaar bindende) intentieverklaring
uitmaakte, meent appellante dat de overeenkomst dient gekwalificeerd te worden als een koop/verkoop, minstens een
raamovereenkomst.
2. Met de eerste rechter is het Hof van oordeel dat de bindende intentieverklaring (hierna ook LOI) van 4 oktober
2017 niet kan gekwalificeerd worden als een koopverkoopovereenkomst, (noch als een raamovereenkomst) met betrekking tot de aandelen van de NV De Zwaluw.
Dat er geen sprake is van een koop-verkoopovereenkomst
blijkt uit het volgende:
2.1. De overeenkomst bevatte geen bepaalde of bepaalbare
prijs voor de aandelen en tussen partijen bestond evenmin
een akkoord over de aandelenprijs.
De prijs is een essentieel element van de verkoop. De koopprijs moet bepaald of bepaalbaar zijn en door de partijen
worden vastgesteld (art. 1591 BW). Een prijs is bepaalbaar
als hij, aan de hand van de overeenkomst, kan worden
vastgesteld op grond van objectieve gegevens die aan de
gemeenschappelijke wil van de partijen zijn onttrokken. Er
mag geen nieuwe wilsovereenstemming in verband met de
prijs nodig zijn om de overeenkomst te vervolledigen.
In de LOI dd. 4 oktober 2017 is het volgende bepaald met
betrekking tot de prijs:
“Onder voorbehoud van een eventuele aanpassing naar
aanleiding van de resultaten van een nog te voeren due
diligence onderzoek, is de prijs voor de overdracht van de
Aandelen en aldus het bedrag van het bindend bod bepaald
en berekend op 10.150.000 euro op basis van de balans per
31 december 2016. Deze prijs zal verhoogd (verlaagd) worden met de toename (afname) in het eigen vermogen tussen
31 december 2016 en closing.”
Voorts werd in de LOI overeengekomen dat geïntimeerde
(of een met haar verbonden entiteit van de Vulpia groep) de
definitief vastgestelde prijs, verminderd met een waarborg
van 7,5 %, zou betalen op de datum van de ondertekening
van de overeenkomst ter overdracht van de eigendom van
de aandelen van NV De Zwaluw.
De prijs voor de aandelen van de NV De Zwaluw was op
het ogenblik van de ondertekening van de LOI niet bepaald
noch bepaalbaar. Het stond immers bij het sluiten van de
LOI niet vast welke bevindingen er naar aanleiding van het
due diligence onderzoek naar boven zouden komen en wat
de invloed hiervan op de prijs zou zijn (in functie van de
respectievelijke risico-inschattingen van de partijen). Het
feit dat er in de LOI verwezen wordt naar de aanpassing van
de prijs op basis van de resultaten van het due diligence onderzoek, maakt de prijs nog niet bepaalbaar nu er geen bindende formule of objectief mechanisme werd afgesproken
(bv. een bindende derdenbeslissing) om de aangepaste prijs
te bepalen. Er was dus een nieuwe wilsovereenstemming
over de aangepaste prijs n.a.v. de due diligence resultaten
vereist, waaruit duidelijk volgt dat de prijs niet bepaalbaar
was.

1. Appellante is van oordeel dat de bindende intentieverklaring van 4 oktober 2017 een koop/verkoopovereenkomst
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7. Geïntimeerde verzoekt het Hof:
“M.b.t. het hoger beroep en de vorderingen van appellante:
In hoofdorde:
Het hoger beroep van appellante ontvankelijk maar ongegrond te verklaren;
Het vonnis dd. 29 maart 2019 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen te bevestigen wat betreft het oordeel m.b.t. de vorderingen van appellante; en de
vorderingen zowel in hoofdorde als in ondergeschikte orde
van appellante ongegrond te verklaren.
In ondergeschikte orde, indien de vordering in hoofdorde
van appellante gegrond wordt verklaard, te zeggen voor
recht dat het forfaitair schadebeding een verboden strafbeding is en het bedrag van de gevorderde schadevergoeding
van € 1.150.000 in toepassing van artikel 1231, § 1 B.W. te
matigen.
Uiterst ondergeschikt – indien de vordering in hoofdorde
van appellante gegrond zou worden verklaard en het forfaitair schadebeding toegepast zou worden – vordert geïntimeerde dat de gevorderde forfaitaire schadevergoeding
herleid wordt tot € 944.741.
M.b.t. het incidenteel hoger beroep en de tegenvordering
van geïntimeerde:
Het incidenteel hoger beroep van geïntimeerde ontvankelijk en gegrond te verklaren, de tegenvordering van geïntimeerde ontvankelijk en gegrond te verklaren en appellante
derhalve te veroordelen tot de betaling van een schadevergoeding begroot op € 71.999,99, te vermeerderen met de interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf 9 februari 2018
tot op de datum van volledige betaling.
M.b.t. de gerechtskosten:
Appellante te veroordelen tot betaling aan geïntimeerde
van de kosten van het geding, in hoofde van geïntimeerde
begroot op de rechtsplegingsvergoeding voorzien in artikel 1022 Ger.W. van € 18.000 euro (basisbedrag) per aanleg.”

Jurisprudence

Company: x

Het hoofdberoep van appellante ontvankelijk en gegrond te
verklaren;
Het vonnis van 29.03.2019 van de 13de kamer van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen teniet te doen;
Geïntimeerde te veroordelen tot betaling aan appellante van
de som van € 1.850.000,00, te vermeerderen met de wettelijke interesten vanaf datum van dagvaarding en te vermeerderen met de gekapitaliseerde wettelijke interesten vanaf
01.03.2019, minstens vanaf 19.09.2019.
Geïntimeerde te veroordelen tot betaling aan appellante
van alle procedurekosten, de rechtsplegingsvergoedingen
in eerste aanleg ten bedrage van € 18.000,00 en de rechtsplegingsvergoeding in beroep ten bedrage van € 18.000,00
inbegrepen;
HET INCIDENTEEL BEROEP
Het incidenteel beroep van geïntimeerde af te wijzen als ongegrond.
Geïntimeerde te veroordelen tot betaling aan appellante van
alle procedurekosten, de rechtsplegingsvergoedingen in eerste aanleg ten bedrage van € 3.600,00 en in beroep ten bedrage van € 3.600,00 inbegrepen.”
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4. Zijdelings stelt appellante ook in haar conclusies dat er
niet alleen sprake zou zijn van een koop/verkoopovereenkomst, doch ook van een raamovereenkomst. Terecht stelt
geïntimeerde dat het standpunt van appellante dienaangaande niet duidelijk is.
Een raamovereenkomst wordt door appellante als volgt gedefinieerd: “de bindende overeenkomst waarbij één of beide
partijen er zich toe verbinden om op een ander tijdstip een
hoofdovereenkomst aan te gaan waarvan de hoofdbestanddelen reeds bepaald of minstens bepaalbaar zijn; kenmerkend is dat er al een akkoord bestaat over de essentiële bestanddelen van de later te sluiten overeenkomst”.
Uit deze definitie volgt dat de LOI geen raamovereenkomst
is, zoals appellante probeert voor te houden. Er bestond tussen partijen immers nog geen akkoord over de essentiële elementen van de nog te sluiten verkoopovereenkomst.
Voor het overige werkt appellante haar standpunt als zou er
sprake zijn van een raamovereenkomst niet op een dienstige
wijze uit. Een vermeende raamovereenkomst wordt evenmin bewezen.
Besluit:
De op een vermeende koop-verkoopovereenkomst en/ of
raamovereenkomst gebaseerde vordering van appellante is
dan ook ongegrond.
Over de vermeende contractuele aansprakelijkheid
5. Appellante steunt haar vordering in hoofdorde op een
contractuele aansprakelijkheid van geïntimeerde.
Appellante meent dat geïntimeerde gehouden is tot betaling
van de in de LOI voorziene forfaitaire schadevergoeding.
Volgens appellante zou geïntimeerde een contractuele fout
hebben begaan door op het einde van het due diligence onderzoek en zonder voorafgaande ingebrekestelling te melden dat zij de bindende overeenkomst van 4 oktober 2017
niet meer wenste uit te voeren.
Appellante verwijt geïntimeerde tevens een schending van
haar schadebeperkingsplicht evenals van haar verplichting
om de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.
6. Het Hof herhaalt dat de LOI en het daarin opgenomen
bod van geïntimeerde slechts een beperkte geldigheidsduur
had van zes weken vanaf de ondertekening van de LOI door
appellante.
Geïntimeerde heeft op 1 december 2017 een verlenging van
de LOI, met inbegrip van de exclusiviteitsverbintenis tot
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2.3. Tenslotte blijkt ook uit de bewoordingen van de overeenkomst zelf dat de overeenkomst tussen partijen geen verkoopovereenkomst uitmaakt.
Dat de intentieverklaring geen verkoopovereenkomst is,
wordt onder meer aangetoond door het feit dat het bod van
geïntimeerde, zoals geformuleerd in de intentieverklaring
en onder de daar bepaalde voorwaarden, een beperkte geldigheidsduur had van zes weken vanaf de ondertekening
van de LOI.
De overeenkomst van 4 oktober 2017 vermeldde immers:
“Huidig schrijven, dat u mag beschouwen als een bindend
bod, dat geldig is gedurende 6 weken vanaf de ondertekening voor aanvaarding van deze intentieverklaring door de
aandeelhouders van NV De Zwaluw, bevat dan ook de voornaamste voorwaarden en modaliteiten waaronder wij bereid
zijn de Voorgenomen Transactie af te ronden.”
Bovendien is in de tekst van de LOI uitdrukkelijk, op verzoek van appellante, de volgende clausule opgenomen: “onderhandelingen/besprekingen tussen partijen doen tussen
hen geen contractuele of andere verbintenissen ontstaan,
behoudens geschreven overeenkomst”.
Ook uit de overige bewoordingen en bepalingen van de LOI
blijkt dat het niet de bedoeling was om al een verkoop tot
stand te brengen:
– Het gebruik van de term “intentieverklaring” in plaats van
“koop-verkoop” of een gelijkaardige benaming;
– De verkoop van de aandelen van NV De Zwaluw wordt
gedefinieerd als de “Voorgenomen Transactie”;
– De intentieverklaring voorziet in de betaling van een forfaitaire schadevergoeding “ingeval door de fout van de ene
of de andere partij geen verkoop tot stand komt conform de
voorwaarden in huidige overeenkomst bepaald”, waaruit
duidelijk blijkt dat deze verkoop niet is tot stand gekomen.

3. Reeds op 1 december 2017 stelde de raadsman van appellante dat er een verkoop voor een bedrag van € 10.150.000
tot stand zou zijn gekomen.
Geïntimeerde heeft dit standpunt meteen betwist per mail
van 6 december 2017.
Geïntimeerde heeft steeds betwisting gevoerd omtrent de
kwalificatie van de intentieverklaring als verkoopovereenkomst. De raadslieden van geïntimeerden hebben herhaaldelijk het standpunt ingenomen dat de intentieverklaring
geen koop/verkoopovereenkomst heeft doen ontstaan, zoals
(o.m.) blijkt uit de mails van 18 januari 2018 en van 21 februari 2018.
Alleen al het feit dat appellante op 13 augustus 2018 effectief is overgegaan tot de verkoop van de aandelen van de
NV De Zwaluw aan een derde, valt niet te rijmen met het
standpunt van appellante dat de overeenkomst van 4 oktober 2017 tussen haar en geïntimeerde een verkoopovereenkomst zou uitmaken.

Company: x

2.2. Voorts bereikten partijen ook geen overeenstemming
over andere substantiële elementen van de aandelenoverdracht.
Een (verkoop)overeenkomst kan slechts geldig gesloten worden indien er een wilsovereenstemming bestaat over alle essentiële én substantiële elementen. Substantiële elementen
zijn elementen die objectief gezien van bijkomstig belang
zijn, maar die partijen door hun wilsuiting verheffen tot
elementen die in hun contractuele afspraak van beslissend
belang zijn.
Naast de (betaling van de) prijs, verwijst de LOI van 4 oktober 2017 uitdrukkelijk naar bepaalde principes die nog
uitgewerkt dienden te worden in de definitieve overeenkomst tot overdracht van aandelen (in de LOI gedefinieerd
als “Voorgenomen Transactie”), met name:
– Wie de koper van de aandelen zou zijn: geïntimeerde of
een met haar verbonden entiteit van de Vulpia groep;
– De gebruikelijke verklaringen en waarborgen en de daarmee samenhangende schadevergoedingsmechanismen.
– De bijzondere verklaringen en waarborgen, waarvan de
noodzaak zou worden vastgesteld op basis van de resultaten
van het te voeren boekenonderzoek.
Deze verklaringen en waarborgen vormen een substantiële
verbintenis van appellante als verkoper van de aandelen
van NV De Zwaluw en zijn bijgevolg een substantieel element bij de bepaling van de koopprijs voor de aandelen.
Tussen de partijen was er bijgevolg evenmin een akkoord
over verschillende substantiële elementen van de verkoop,
die in functie van de due diligence bevindingen nog onderhandeld moesten worden.
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Over de vermeende precontractuele aansprakelijkheid
8. Ondergeschikt beroept appellante zich op een vermeende
precontractuele aansprakelijkheid van geïntimeerde en
stelt appellante dat partijen bij de onderhandelingen een
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“point of no return” hadden bereikt. In deze eindfase van
de onderhandelingen zouden partijen volgens appellante de
onderhandelingen niet kunnen afbreken zonder hun aansprakelijkheid in het gedrang te brengen. Appellante meent
dat de precontractuele aansprakelijkheid van geïntimeerde
bewezen wordt nu geïntimeerde de onderhandelingen zeer
plots, onverwacht zonder voorafgaande ingebrekestelling,
en zonder rechtmatige reden, afgebroken heeft en zij het bij
appellante gewekte vertrouwen tot koop op laakbare wijze,
opzettelijk en foutievelijk beschaamd heeft.
9. In beginsel zijn partijen tijdens de onderhandelingen te
allen tijde vrij om de onderhandelingen stop te zetten. Het
afbreken van de onderhandelingen is op zichzelf dan ook
geen fout, maar de omstandigheden die samengaan met het
afbreken van de onderhandelingen kunnen er wel een foutief karakter aan geven.
Zo kan de aansprakelijkheid van een partij in het gedrang
komen indien het bij de tegenpartij gewekte vertrouwen
op laakbare wijze wordt beschaamd of wanneer onderhandelingen zonder rechtmatige reden worden verbroken. Er
kan dan sprake zijn van een culpa in contrahendo of van
precontractuele aansprakelijkheid. Deze wordt gegrond op
art. 1382 B.W. Opdat appellante zich zou kunnen beroepen
op de precontractuele aansprakelijkheid van geïntimeerde,
dient zij te bewijzen dat geïntimeerde een fout beging door
de onderhandelingen, of zoals appellante thans beweert het
due diligence onderzoek, op een foutieve manier af te breken en dat zij door deze fout schade heeft geleden waarbij
een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en de schade.
Bij de beoordeling of er een fout is begaan, moet er nagegaan
worden of de wederpartij zich heeft gedragen als een normaal voorzichtige en redelijke partij.
10. Geïntimeerde beëindigde de onderhandelingen met een
omstandig gemotiveerde e-mail van 9 februari 2018, die als
volgt luidde:
“(..) Gelet op het verloop van de onderhandelingen tot nu
toe en in het bijzonder de standpunten en de weinig constructieve en respectvolle toon die werden aangenomen in
de laatste e-mails heeft Vulpia de beslissing genomen om de
onderhandelingen m.b.t. de overname van De Zwaluw stop
te zetten.
Partijen slagen er blijkbaar nog steeds niet in een akkoord
te bereiken over de principes van het bindend bod na due
diligence. Op 21 december 2017 bespraken wij samen onze
bevindingen van het due diligence onderzoek. U heeft toen
verzocht dat Vulpia als volgende stap een bindend bod zou
overmaken waarin de prijs werd aangepast rekening houdend met de DD bevindingen en waarin eveneens een lijst
zou worden opgenomen met de bijzondere waarborgen die
Vulpia wenst naar aanleiding van de bevindingen van het
DD onderzoek. U deelde mee dat u geen verdere stappen
in het proces wenste te nemen alvorens er een akkoord zou
zijn over dergelijk bindend bod en dat dat akkoord er zou
moeten zijn voor 29 december 2017. Vulpia heeft dit document zoals gevraagd gedetailleerd opgesteld en vervolgens
zijn er diverse besprekingen gehouden over dit document
waarbij wij telkens een aangepaste versie hebben gemaakt
op basis van de zaken die werden overeengekomen tijdens
deze overlegmomenten. Wij stellen echter vast dat u steeds
terugkomt op zaken waarover Vulpia meende een akkoord
te hebben (bv. mondeling akkoord tussen Luc en Anouchka
op 9/01) en dat u onze woorden bewust verdraait (bv. uw
e-mail over het feit dat Vulpia geen comfort zou willen
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7. Onterecht meent appellante dat geïntimeerde voorafgaand aan de beëindiging van de onderhandelingen een ingebrekestelling diende te sturen. Het vereiste van een voorafgaande ingebrekestelling geldt immers bij het instellen
van contractuele sancties, d.w.z. ingeval van niet-nakoming
door een partij van zijn contractuele verbintenissen. Hieruit
volgt dat een ingebrekestelling enkel vereist is voorafgaandelijk aan de ontbinding van een overeenkomst (behoudens
in welbepaalde omstandigheden), maar niet bij het beëindigen van onderhandelingen.
Nu de geldigheidsduur van de LOI verstreken was, was er
hoe dan ook geen ingebrekestelling vereist om de overeenkomst van 4 oktober 2017 zogenaamd “te verbreken” door
de onderhandelingen stop te zetten aangezien er op dat
moment geen overeenkomst meer bestond. De onderhandelingen tussen partijen hadden geen contractuele grondslag
meer. In die omstandigheden was een voorafgaande ingebrekestelling geenszins vereist.
De uitvoerige uitweidingen door appellante over de eventuele inhoud en het zogenaamde nut van een ingebrekestelling
zijn volstrekt irrelevant.
In tegenstelling tot wat appellante beweert, heeft geïntimeerde bovendien haar schadebeperkingsplicht niet geschonden noch haar verplichting om de overeenkomst te
goeder trouw uit te voeren, noch rechtsmisbruik gepleegd.
Ook deze rechtsgronden die appellante kadert in de contractuele sfeer, zijn gelet op het voorgaande niet aan de orde.
Van een schending van een gewekt vertrouwen is evenmin
sprake.
Terecht wees de eerste rechter er op dat appellante geen
recht heeft op de forfaitaire schadevergoeding voorzien in
de LOI aangezien de duur van de overeenkomst was verstreken was (en appellante overigens zelf weigerde om de LOI
te verlengen). Appellante kan zich niet langer op deze contractuele clausule beroepen en haar schadevergoedingseis
hierop steunen aangezien de LOI door het verstrijken van
de geldigheidsduur ten einde is gekomen.
Besluit: de vordering op basis van de contactuele aansprakelijkheid van geïntimeerde is ongegrond.
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31 december 2017 gevraagd, maar appellante is hier niet op
ingegaan.
De eerste rechter stelde dan ook terecht dat het bindend
bod van geïntimeerde vervallen was (op 6 december 2017
of zes weken na het overmaken van de ondertekende LOI op
25 oktober 2017 door appellante).
Evenzeer terecht oordeelde de eerste rechter dat de onderhandelingen na deze datum een meer vrijblijvend karakter
kregen, bij gebreke aan een akkoord over een nieuwe LOI of
een verlenging van de vorige.
Na 6 december 2017 was formeel gezien de duur van de LOI
verstreken en bestond er t.a.v. geïntimeerde bijgevolg geen
contractuele verplichting meer op grond van de LOI.
De vordering van appellante gesteund op een contractuele
inbreuk op de LOI is om die reden reeds ongegrond.
De vordering van appellante gesteund op het vermeend onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen kan vanaf
deze datum enkel gestoeld worden op een vermeende precontractuele (en dus buitencontractuele) fout.
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12. Louter volledigheidshalve merkt het Hof nog op dat appellante ook geen schade bewijst.
Appellante dient de beweerdelijk door haar geleden schade
aan te tonen, maar zij laat na het vereiste bewijs te leveren.
Appellante meent dat zij schade heeft geleden, maar beroept
zich zelfs in de hypothese van een zogenaamde precontractuele fout van geïntimeerde in hoofdorde nog steeds op de
overeenkomst van 4 oktober 2017 en het schadebeding op
grond waarvan zij een forfaitaire schadevergoeding van
€ 1.150.000 vordert. Dit is niet mogelijk in het kader van
een beweerde precontractuele aansprakelijkheid van geïntimeerde. Zoals supra reeds gesteld was de duur van de LOI
overigens verstreken zodat appellante zich niet langer kan
beroepen op deze contractuele clausule.
Ondergeschikt stelt appellante dat zij haar werkelijk geleden schade vordert. Met geïntimeerde stelt het Hof vast
dat appellante de beweerdelijk door haar werkelijk geleden
schade niet bewijst. Het feit dat een andere koper moest
worden gezocht en dat deze blijkbaar een lagere verkoopprijs voor de overname van de aandelen heeft betaald, is
geen element van schade. Vooreerst is het niet zeker dat het
contract definitief zou zijn gesloten indien geïntimeerde de
onderhandelingen niet had afgebroken, en al zeker niet dat
de aandelen door geïntimeerde overgenomen zouden worden tegen de initiële prijs van € 10.150.000. Bovendien was
het de eigen keuze van appellante om na het afspringen van
de onderhandelingen met geïntimeerde de aandelen aan een
lagere prijs (€ 8.300.000) te verkopen. Er ligt bijgevolg geen
enkel bewijs voor dat de door appellante werkelijk geleden
schade € 1.850.000 bedraagt.
Tenslotte en tevens louter volledigheidshalve bewijst appellante al helemaal niet dat enige precontractuele fout van

Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht – Wolters Kluwer

Download date: 07-05-2021

11. Uit dit schrijven blijkt dat de stopzetting van de onderhandelingen niet alleen gestoeld is op de mails van 2 en
5 februari 2018, waarin volgens geïntimeerde onnodige verwijten aan haar adres werden geuit, doch op de volledige
weinig constructieve, zelfs wispelturige houding die appellante aannam in de periode voor 9 februari 2018 en die op
gedetailleerde wijze in dit schrijven wordt uiteengezet.
In dit schrijven schetst geïntimeerde immers op uitvoerige
wijze dat appellante zich op meerdere momenten wispelturig heeft gedragen, terwijl geïntimeerde zich op verregaande
wijze geëngageerd heeft, zoals blijkt uit de stukken.
Onterecht stelt appellante dat er tijdens de onderhandelingen nooit een geschil zou zijn geweest dat de beëindiging
van de onderhandelingen zou rechtvaardigen, alsook dat
de onderhandelingen normaal zouden zijn verlopen. Dit
is niet correct. De onderhandelingen kenden een chaotisch
verloop en werden in geen geval op een gebruikelijke, zakelijke manier gevoerd. Uit de stukken blijken de talrijke
litigieuze discussies, geïnitieerd door appellante en haar
raadsman (zie bv. stukken II.1, II.3, II.7, IV.2 en V.2 van geintimeerde), alsook de diverse verwijten die niet steeds op
de meest correcte wijze aan het adres van geïntimeerde en

haar raadslieden werden geformuleerd (zie bv. stukken II.3,
II.7 en V.2 van geïntimeerde). Appellante kan overigens bezwaarlijk ontkennen dat zij steeds nieuwe discussiepunten
opwierp en op die manier voortdurend terugkwam op eerder gemaakte afspraken en (deel)akkoorden (zie bv. stukken
IV.1.A, IV.2, IV.5 en V.1 van geïntimeerde). Hierdoor waren
de onderhandelingen, in tegenstelling tot wat appellante beweert, geenszins bijna afgerond. Er was nog geen akkoord
over de aangepaste prijs, laat staan dat er al een zicht was op
een akkoord over de finale overeenkomst tot koop/verkoop
van de aandelen.
Door haar handelswijze heeft appellante uiteindelijk de onderhandelingen onherroepelijk doen vastlopen. Het is aannemelijk dat na de zoveelste koerswijziging de maat voor
geïntimeerde vol was. Het is tevens begrijpelijk dat geïntimeerde na de e-mails van 2 en 5 februari 2018 haar geloof in
de goede trouw van appellante en in de goede afloop van de
onderhandelingen definitief verloren was.
Appellante toont niet aan dat geïntimeerde in de gegeven
omstandigheden foutief heeft gehandeld door de onderhandelingen stop te zetten. Onterecht tracht appellante de
bewijslast bij geïntimeerde te leggen en houdt zij voor dat
geïntimeerde zou dienen te bewijzen dat zij een goede reden
had om de onderhandelingen te verlaten. De bewijsregels
worden door de eerste rechter ter zake niet miskend. Het is
appellante als eisende partij die moet aantonen dat geïntimeerde in de gegeven omstandigheden in de fout is gegaan
door de onderhandelingen stop te zetten. Appellante slaagt
niet in dit bewijs.
Het beëindigen van de onderhandelingen kan bijgevolg niet
als een fout worden beschouwd, waarvoor geïntimeerde
precontractueel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld.

Company: x

aanvaarden over de rooilijn, uw e-mail op 5 februari waarin
u vaststelt dat onze due diligence nog niet is beëindigd). U
heeft ook herhaaldelijk zonder schroom laten verstaan dat
er nog besprekingen lopen met andere partijen, hetgeen niet
conform onze afspraken is en weinig ernstig. Vulpia heeft
reeds meerdere malen duidelijk gemaakt dat zij in die omstandigheden geen verdere kosten wenst te maken (lees:
geen verdere uitwerking meer wil doen van het ontwerp
van overnameovereenkomst, geen verder onderzoek van de
ondertussen nog bezorgde documenten) als partijen geen
akkoord kunnen vinden over de wijze waarop ze zullen
omgaan met bepaalde principes. Vulpia heeft immers reeds
aanzienlijke kosten in dit dossier gemaakt.
In uw e-mails van 2 en 5 februari nemen wij, naast de onnodige verwijten aan ons adres over beschikbaarheid op
vrijdagnamiddag en uw bevel om op enkele uren tijd op
zoek te gaan naar het comfort over het opstalrecht (in strijd
met wat we eerder daarover hadden afgesproken), nota van
het feit dat u niet langer spreekt van ondertekening van het
‘bindend bod na DD’ maar nu plots opnieuw de SPA wil
finaliseren en ‘al dan niet’ tekenen. Wij kunnen dit niet anders interpreteren dan dat u tijd wil rekken. Wij stellen ook
vast dat u in de laatste versie van het ‘bindend bod na DD’
de zin ‘het spreekt voor zich dat de verkoper zich onthoudt
van enige bespreking of onderhandeling met derde partijen
voor een eventuele overname’ (die wij invoegden gelet op
de eerdere mededelingen die u ons deed), wijzigde door
schrapping van het woord ‘bespreking’. U wilt dus blijkbaar
zelfs na ondertekening van dat document nog besprekingen
voeren met andere kandidaat overnemers.
Vulpia kan niet anders meer dan vaststellen dat u niet te
goeder trouw onderhandelt en is haar vertrouwen verloren
in de goede afloop van deze transactie. Zij begrijpt ook niet
waarom u zich sinds de aanvang van de onderhandelingen
zo litigieus opstelt (met wantrouwen en continue onterechte
verwijten aan ons adres aangaande timing en beschikbaarheid, beweringen dat er reeds een koop-verkoop tussen
partijen is tot stand gekomen, dreiging met een procedure,
etc.). Zoals eerder reeds meegedeeld is het voor Vulpia niet
de stijl van het huis om op deze wijze te handelen. In de
vele overnames die zij jaarlijks doen, is deze handelswijze
ongezien. (..)”
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geïntimeerde in oorzakelijk verband zou staan met de zogenaamde schade van appellant.
Besluit: De vordering van appellante op grond van de zogenaamde precontractuele aansprakelijkheid van geïntimeerde dient dan ook ongegrond te worden verklaard.
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evenals de kosten voor juridische, fiscale en andere raadgevers, zijn geen vergoedbare schade.
Tenslotte toont geïntimeerde evenmin het oorzakelijk verband aan tussen de vermeend door haar geleden schade en
de vermeende door appellante begane fout.
De tegenvordering van geïntimeerde is ongegrond.
Over de gerechtskosten

14. Terecht oordeelde de eerste rechter dat geen precontractuele fout in de zin van art. 1382 B.W. in hoofde appellante
bewezen wordt. Er ontbreekt ook voor de periode dat de LOI
afgelopen is het bewijs dat appellante werkelijk onrechtmatig gehandeld heeft.
Het is niet omdat appellante zich enigszins wispelturig gedragen heeft en geïntimeerde hierdoor gerechtigd was om
een einde te stellen aan de onderhandelingen dat er sprake
is van een fout in de zin van art. 1382 B.W.
De onderhandelingen hadden na het verstrijken van de geldigheidsduur van de LOI een meer vrijblijvend karakter gekregen zodat niet zonder meer tot een foutieve handeling
van appellante kan besloten worden.
Er blijkt nergens uit dat appellante zich niet heeft gedragen als een normaal voorzichtige en redelijke partij c.q. onderhandelaar. Een partij die onderhandelingen voert over
de overname van aandelen is gerechtigd om zich weinig
constructief op te stellen met het risico dat de onderhandelingen afbreken maar zonder dat dit noodzakelijkerwijze
impliceert dat deze houding foutief is. Een onderhandelaar
vermag immers de onderhandelingsstrategie te volgen die
hem het meest geschikt lijkt. Dit behoort nu eenmaal tot de
vrijheid om al dan niet te contracteren.
Geïntimeerde bewijst tenslotte de vermeend door haar geleden schade niet. De kosten verbonden aan de onderhandelingen en het opstellen van ontwerpovereenkomsten,
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15. Besluit: zowel hoofd- als tegenvordering zijn ongegrond.
Het hoger beroep is ongegrond (met uitzondering van het
oordeel over de gerechtskosten). Ook het incidenteel beroep
is ongegrond.
Het vonnis a quo wordt ten gronde bevestigd.
16. Zowel appellante als geïntimeerde zijn deels in het gelijk en deels in het ongelijk gesteld. Het past dan ook om de
gerechtskosten te verdelen en 2/3 van de gerechtskosten zowel in eerste aanleg als in hoger beroep ten laste van appellante te leggen en 1/3 van de gerechtskosten zowel in eerste
aanleg als in hoger beroep ten laste van geïntimeerde.
Er is geen betwisting dat het basisbedrag rechtsplegingsvergoeding € 18.000 bedraagt.
Onterecht vordert appellante twee rechtsplegingsvergoedingen: een rechtsplegingsvergoeding van € 18.000 op basis van
haar hoofdvordering en een rechtsplegingvergoeding van
€ 3.600 op basis van de tegenvordering van geïntimeerde.
In geval van pluraliteit van vorderingen, heeft de in het gelijk gestelde partij immers slechts recht op één rechtsplegingsvergoeding die berekend wordt op basis van het bedrag
van de hoofdvordering. Een tegenvordering geeft bijgevolg
geen aanleiding tot de toekenning van een afzonderlijke
rechtsplegingsvergoeding.
Enkel op het punt van de veroordeling in de gerechtskosten
wordt het vonnis a quo (deels) hervormd.
III. 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 slechts
zeer gedeeltelijk gegrond (enkel wat de gerechtskosten betreft).
Het Hof verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk doch
ongegrond.
Het Hof bevestigt het vonnis a quo, met uitzondering van het
oordeel inzake de gerechtskosten.
Het Hof verwijst appellante in 2/3 en geïntimeerde in 1/3
van de gerechtskosten zowel van eerste aanleg als van hoger
beroep, aan de zijde van appellante begroot op een rechtsplegingsvergoeding van € 18.000 per aanleg en aan de zijde
van geïntimeerde begroot op een rechtsplegingsvergoeding
van € 18.000 per aanleg.
Het hof veroordeelt appellante in 2/3 en geïntimeerde in 1/3
tot de betaling van het rolrecht van € 400 nog te betalen aan
de FOD Financiën, op eenvoudige uitnodiging daartoe.
(…)
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13. In hoger beroep herneemt geïntimeerde haar tegenvordering in betaling van een schadevergoeding voor de
door haar geleden schade en gemaakte kosten begroot op
€ 71.999,99.
Volgens geïntimeerde toont zij wel degelijk aan dat appellante in het kader van het onderhandelingsproces onrechtmatig en zelfs foutief heeft gehandeld, gelet op de
wispelturige houding van appellante. De beëindiging van
de onderhandelingen is volgens geïntimeerde volkomen te
wijten aan de houding aangenomen door appellante en haar
foutieve handelingen. Appellante verwijt appellante een
precontractuele fout en stoelt haar vordering op artikel 1382
B.W.
De schade bestaat volgens geïntimeerde uit drie luiken: de
facturen met betrekking tot het ereloon van de raadslieden
van geïntimeerde (€ 35.914,99), de factuur van Treex met
betrekking tot het technisch due diligence onderzoek ten
bedrage van € 7.865 en de kosten verbonden aan de tijdsbesteding van de betrokken personen bij geïntimeerde begroot
op € 28.220.
Ook het oorzakelijk verband tussen de fout van appellante
en de door haar geleden schade kan volgens geïntimeerde
niet worden betwist.
Geïntimeerde stelt dan ook incidenteel beroep in strekkende
tot toekenning van haar tegenvordering.

Company: x

Over de tegenvordering van geïntimeerde
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Luik (7e k. D) 18 februari 2020 JLMB 2020, afl. 21, 978 en http://jlmbi.larcier.be/ (30 mei 2020), noot Samenvatting
De aangifte van faillissement van de zaakvoerder van een failliet verklaarde vennootschap is onontvankelijk indien er meer dan
zes maanden zijn verstreken sinds het faillissement van het morele wezen.
Deze zaakvoerder moet beschouwd worden geen beroepsactiviteit meer uit te oefenen vanaf de uitspraak van het vonnis van
faillietverklaring van de vennootschap wegens ontneming van het beheer van de organen van de vennootschap.
Trefwoorden:
Schuldenaar (grondvoorwaarden faillissement), algemeen
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Vonnis van faillietverklaring, algemeen

rn300122847 1/1

M&D Seminars

318

M&D Seminars

319

Cass. 14 februari 2020

M&D Seminars

320

M&D Seminars

321

Cass. (1re ch.) RG C.19.0108.F, 14 février 2020 (G. P., O. B. / S. P.)

Cass. (1re ch.) RG C.19.0108.F, 14 février 2020 (G. P., O. B. / S. P.) https://juportal.be (5 mars 2020); J.L.M.B. 2020, liv. 30,
1416 et http://jlmbi.larcier.be/ (27 septembre 2020), note Cl. P.; J.D.S.C. 2020, liv. 1, 252, note LEMAL, M.; R.G.C.F. 2020, liv.
3, 213, note PIROTTE, N.; RPSTRV 2020, liv. 5, 604 et http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (22 août 2020), note
BERCKMANS, C.
Sommaire
Aux termes de l'article 183, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés, les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour
leur liquidation.
Conformément aux articles 194 et 195 de ce code, la clôture de la liquidation met fin à l'existence de la société.
En vertu de l'article 198, § 1er, du même code, sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité
ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs, à partir de la publication de la clôture de la liquidation.
Cette disposition, qui déroge au principe de l'extinction de l'être moral, vise à assurer la protection des créanciers.
La société dont la liquidation est clôturée continue d'exister pour répondre tant des actions que les créanciers sociaux peuvent
exercer contre elle dans le délai de cinq ans que de celles introduites contre elle avant sa clôture.
Il s'ensuit qu'elle peut faire valoir ses moyens de défense contre ces actions.
Après avoir relevé que « la demande de [la défenderesse] a été formée alors que la société C. n'était pas encore dissoute » et que «
la procédure était donc en cours lors de la dissolution », le jugement attaqué, qui déclare fondée la demande de la défenderesse au
motif que « la clôture de la liquidation empêche la société [C.] d'encore contester les demandes dirigées contre elle », viole les
dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé. (Art. 183, § 1er, al. 1er C. soc.)
Mots-clés:
Actions et prescriptions (société)

Effets d'une liquidation de société

Clôture de la liquidation d'une société

Texte intégral
1. G. P.,
2. O. B.,
agissant en qualité de gérantes liquidatrices de la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire Caporoma,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de
Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
S. P.,
défenderesse en cassation.
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I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de commerce du Hainaut, statuant en
degré d'appel.
Le 28 janvier 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée d'office par le ministère public conformément à l'article
1097 du Code judiciaire et déduite de ce que les demanderesses ne sont pas parties à la
décision attaquée:
En vertu de l'article 185 du Code des sociétés, à défaut de nomination de liquidateurs, les gérants dans les sociétés coopératives
seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.
Il ressort des énonciations de la requête en cassation que les demanderesses « [agissent], sur la base de l'article 185 du Code des
sociétés, en leur qualité de gérantes liquidatrices de la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire Caporoma ».
Il s'ensuit qu'elles n'agissent pas à titre personnel mais en qualité de représentantes de la société Caporoma partie à la décision
attaquée.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen:
Quant à la première branche:
Aux termes de l'article 183, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés, les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour
leur liquidation.
Conformément aux articles 194 et 195 de ce code, la clôture de la liquidation met fin à l'existence de la société.
En vertu de l'article 198, § 1er, du même code, sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité
ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs, à partir de la publication de la clôture de la liquidation.
Cette disposition, qui déroge au principe de l'extinction de l'être moral, vise à assurer la protection des créanciers.
La société dont la liquidation est clôturée continue d'exister pour répondre tant des actions que les créanciers sociaux peuvent
exercer contre elle dans le délai de cinq ans que de celles introduites contre elle avant sa clôture.
Il s'ensuit qu'elle peut faire valoir ses moyens de défense contre ces actions.
Après avoir relevé que « la demande de [la défenderesse] a été formée alors que la société Caporoma n'était pas encore dissoute »
et que « la procédure était donc en cours lors de la dissolution », le jugement attaqué, qui déclare fondée la demande de la
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défenderesse au motif que « la clôture de la liquidation empêche la société [Caporoma] d'encore contester les demandes dirigées
contre elle », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il dit la demande de la défenderesse fondée et qu'il statue sur les dépens;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les
conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique
du quatorze février 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
Texte intégral, Jurisprudence en droit des sociétés commerciales - recueil annuel
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Cass. (1e k.) AR C.19.0047.N, 13 februari 2020 (A.I.M.C. bvba / LEROY bvba,
FLANDERS STONE IMPORT bvba)

Cass. (1e k.) AR C.19.0047.N, 13 februari 2020 (A.I.M.C. bvba / LEROY bvba, FLANDERS STONE IMPORT bvba)
http://www.cass.be (24 maart 2020); RABG 2020, afl. 15, 1231; RABG 2020, afl. 19, 1543; RW 2020-21, afl. 3, 90 en
http://www.rw.be/ (12 september 2020), noot VAN DEN BERGH, B.; TBBR 2020, afl. 9, 516, noot DE BOECK, A.; TBH 2020
(samenvatting VANDEN BERGHE, O., TYTGAT, S., VANSEVENANT, J.), afl. 3, 403 en http://www.rdc-tbh.be/ (9 juli 2020);
TBO 2020, afl. 3, 258 en http://www.tbo.be/ (22 augustus 2020)
Samenvatting 1
Een vennootschap wordt geacht na haar ontbinding verder te bestaan met het oog op haar vereffening; zij behoudt bijgevolg haar
actieve en passieve rechtsbekwaamheid en kan alle rechten uitoefenen die zij vóór haar invereffeningstelling kon uitoefenen, met
inbegrip van het recht om hoger beroep in te stellen tegen een voor haar ongunstige beslissing, indien zulks de vereffening dient.
Trefwoorden:
Rechtsvorderingen en verjaringstermijnen (vennootschap) Rechtsvordering vennootschappen en verenigingen
Ontbinding en vereffening vennootschap, algemeen Bevoegde personen (hoger beroep in strafzaken), algemeen
Samenvatting 2
De overdracht van een zaak strekt zich, behoudens andersluidend beding, ook uit tot de voor overdracht vatbare rechten die
zodanig nauw verbonden zijn met de zaak derwijze dat het belang bij die rechten afhankelijk is van de eigendom ervan;
hieruit volgt dat, behoudens andersluidend beding, enkel de overnemer de vereiste hoedanigheid en het vereiste belang heeft
om de bedoelde rechten in rechte uit te oefenen en dat dit, in beginsel, ook geldt wanneer de overdracht plaatsvindt nadat de
rechtsvordering werd ingesteld. (Art. 1615 Burgerlijk Wetboek).
Trefwoorden:
Levering (koop), algemeen

Hoedanigheid om in rechte op te treden

Belang om in rechte op te treden

Samenvatting 3
De rechten waarvan de overdrager van een zaak nog steeds belang heeft deze uit te oefenen, worden niet geacht in de
overdracht begrepen te zijn; wanneer aldus de eigenaar een rechtsvordering instelt op grond van een ter zake van een zaak
gesloten wederkerige overeenkomst en deze zaak nadien wordt overgedragen, dan behoudt de overdrager een belang bij de
vordering indien deze mede strekt tot verweer tegen een krachtens die overeenkomst ingestelde tegenvordering. (Art. 1615
Burgerlijk Wetboek).
Trefwoorden:
Levering (koop), algemeen

Belang om in rechte op te treden

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:
-

TBO 2020, afl. 3, 258 en http://www.tbo.be/ (22 augustus 2020)

-

RW 2020-21, afl. 3, 90 en http://www.rw.be/ (12 september 2020)

-

TBBR 2020, afl. 9, 516

Volledige tekst
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A.I.M.C. bvba, in vereffening, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 58,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Patricia Vanlersberghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre
Brasstraat 6,
tegen
LEROY bvba, met zetel te 8900 Ieper, Oostkaai 54,
verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1150 Brussel, Laurierlaan 1,
mede inzake
FLANDERS STONE IMPORT bvba, met zetel te 8650 Houthulst, Iepersteenweg 1,
partij opgeroepen in gemeen- en bindendverklaring.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 28 september 2018.
Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft op 26 december 2019 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen 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
Vierde onderdeel
1. Een vennootschap wordt geacht na haar ontbinding verder te bestaan met het oog op haar vereffening. Zij behoudt bijgevolg
haar actieve en passieve rechtsbekwaamheid en kan alle rechten uitoefenen die zij vóór haar invereffeningstelling kon uitoefenen,
met inbegrip van het recht om hoger beroep in te stellen tegen een voor haar ongunstige beslissing, indien zulks de vereffening
dient.
2.Artikel 1615 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verplichting om een zaak te leveren zich uitstrekt tot haar toebehoren en tot
alles wat voor haar blijvend gebruik bestemd is.
De overdracht strekt zich, behoudens andersluidend beding, aldus ook uit tot de voor overdracht vatbare rechten die zodanig
nauw verbonden zijn met de zaak derwijze dat het belang bij die rechten afhankelijk is van de eigendom ervan. Hieruit volgt dat,
behoudens andersluidend beding, enkel de overnemer de vereiste hoedanigheid en het vereiste belang heeft om de bedoelde
rechten in rechte uit te oefenen Dit geldt, in beginsel, ook wanneer de overdracht plaatsvindt nadat de rechtsvordering werd
ingesteld.
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De rechten waarvan de overdrager nog steeds belang heeft deze uit te oefenen, worden niet geacht in de overdracht begrepen te
zijn.
Wanneer aldus de eigenaar een rechtsvordering instelt op grond van een ter zake van een zaak gesloten wederkerige
overeenkomst en deze zaak nadien wordt overgedragen, dan behoudt de overdrager een belang bij de vordering indien deze mede
strekt tot verweer tegen een krachtens die overeenkomst ingestelde tegen vordering.
3. Uit het bestreden arrest blijkt dat:
de eiseres een vordering tot schadevergoeding instelde tegen de aannemer, de verweerster, wegens gebreken aan de
werken aan een onroerend goed en de aanstelling vroeg van een deskundige;
de verweerster op haar beurt een vordering instelde tegen de eiseres tot betaling van de krachtens dezelfde
aannemingsovereenkomst nog openstaande facturen;
het beroepen vonnis de vordering van de eiseres deels niet ontvankelijk en deels niet gegrond verklaarde en de
tegenvordering van de verweerster gedeeltelijk gegrond;
de eiseres na het geding in eerste aanleg het onroerend goed heeft overgedragen aan een derde;
zowel de eiseres als de verweerster hoger beroep instellen tegen het vonnis van de eerste rechter.
4. De appelrechter die oordeelt dat aangezien " het onroerend goed thans eigendom is van een derde en [.] vreemd aan de
vereffening", de eiseres haar vordering niet langer kan instellen zodat het hoger beroep van de eiseres niet-ontvankelijk moet
worden verklaard, verantwoordt zijn 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 betwisting 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, sectievoorzitter Koen Mestdagh, en de raadsheren Bart Wylleman, Koenraad Moens en Eric Van Dooren, en in
openbare rechtszitting van 13 februari 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
Volledige tekst, Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht
Dit document is beschikbaar op Jurisquare:
-

TBO 2020, afl. 3, 258 en http://www.tbo.be/ (22 augustus 2020)

-

RW 2020-21, afl. 3, 90 en http://www.rw.be/ (12 september 2020)

-

TBBR 2020, afl. 9, 516
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Orb. Antwerpen, afd. Turnhout 11 februari 2020
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Kh. Antwerpen (afd. Turnhout) nr. N/20/00015, O/19/00432, 11 februari 2020

Kh. Antwerpen (afd. Turnhout) nr. N/20/00015, O/19/00432, 11 februari 2020 TBH 2020, afl. 6, 833 en http://www.rdc-tbh.be/
(15 november 2020), noot APPERMONT, N.
Samenvatting
Onder beroepsactiviteit dient te worden verstaan: de regelmatige en duurzame uitoefening van een activiteit om daaruit zelf een
inkomen te verkrijgen dat nodig is om te bestaan. De hoedanigheid van onderneming vloeit niet automatisch voort uit de
vaststelling van het zaakvoerder zijn.
Trefwoorden:
Onderneming, algemeen
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aanstellingsvoorwaarden van een voorlopige bewindvoerder, de belangenafweging, etc ... niet te onderzoeken.

lieu d’appliquer l’article 2262bis du Code civil (cinq ans à partir
du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du
dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne
responsable).

Faillissement – Aansprakelijkheid van de bestuurders –
Rechtsgrond – Verjaringstermijn
Wanneer de verweten fout een daad is die een bestuurder van
een vennootschap in de uitoefening van zijn functie heeft begaan, is de verjaringstermijn in elk geval die van artikel 198,
vierde streepje van het Wetboek van Vennootschappen (vijf jaar
vanaf de feiten, behalve in geval van bedrog).
Ongeacht de rechtsgrond van de aansprakelijkheidsvordering
(artikelen 528 en 530 van het Wetboek van Vennootschappen of
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek), is het dus nooit nodig
om artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek toe te passen (vijf
jaar vanaf de dag volgend op de dag waarop de benadeelde
kennis heeft gekregen van de schade of de verzwaring ervan en
van de identiteit van de aansprakelijke persoon).

3. Beslissing
Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.
De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der taal in gerechtszaken.
Het hof verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch niet
gegrond.
Het hof zegt voor recht dat het derdenverzet van geïntimeerden terecht werd toegekend en dat de vordering tot
aanstelling van een voorlopige bewindvoerder bij eenzijdig
verzoekschrift ontoelaatbaar was.
Het hof veroordeelt appellanten tot betaling aan de drie geintimeerden samen van één rechtsplegingsvergoeding van
1.440 euro en aan NV M. van een rechtsplegingsvergoeding
van 1.440 euro.
Het hof veroordeelt appellanten tot betaling aan de Belgische Staat van een rolrecht in hoger beroep van 400 euro.
(…)

Mons (1re ch.), 3 février 2020
RG : 2018/RG/819
Siège : J. Matagne, C. Knoops et B. Inghels
Avocats : Martine Ysebaert, Philippe Mahieu

Faillite – Responsabilité des administrateurs – Base légale – Délai de prescription
Lorsque la faute reprochée est un fait commis par un administrateur de société dans l’exercice de ses fonctions, la règle de
prescription applicable est, en toute hypothèse, celle prévue
par l’article 198, 4e tiret, du C. soc. (cinq ans à partir des faits,
sauf dol).
Quel que soit le fondement juridique de l’action en responsabilité (art. 528 et 530 C. soc. ou art. 1382 C. civ.), il n’y a donc jamais

Wolters Kluwer – Revue internationale du droit des affaires

(…)
I. Faits et antécédents de procédure
Le litige concerne la réclamation par le curateur de la faillite de la SA TS DISTRIBUTION à S.G., fondateur, ancien
associé et ancien administrateur-délégué de la société faillie, de la somme de 61.900 EUR, à majorer des intérêts,
représentant une créance en compte courant, sur pied des
articles 1382 C.C., 538 et 530 C. Soc.
La société a été constituée sous la dénomination « TS IMMOBILIERE » le 19 octobre 2009, son objet social étant notamment l’accomplissement d’opérations immobilières et
l’érection de toutes constructions.
Le capital social de 62.000 EUR a été souscrit par S.G. et
T.D. à concurrence de 50 % chacun, entièrement libéré à
la constitution (versé sur le compte de la société le 10 décembre 2009) et prélevé par des retraits successifs jusqu’au
12 février 2010 : retraits en espèces ou virements sur les
comptes des sociétés de T.D., DCGI et NATHY BAT.
La société faillie n’a réalisé aucun chiffre d’affaires selon les
comptes annuels relatifs aux exercices 2010 à 2013, déposés
à la BNB les 5 et 6 août 2014, son seul actif étant une créance
détenue en compte courant d’un montant correspondant
aux prélèvements.
Ses 610 actions ont été revendues le 6 mars 2014 à A.V. et
B.L.
L’assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2014 (Mon. b.
22 avril 2014) a confirmé la cession des actions et pris acte
de la démission de S.G. et T.D. de leur poste d’administrateurs et de la cessation des fonctions d’administrateur-délégué de S.G. ; il leur a été donné décharge pour leur gestion ;
B.L. a été nommée administrateur-délégué.
Le 18 février 2015, B.L. a cédé ses parts à A.V. qui a été
nommé administrateur-délégué.
La société a modifié sa dénomination en TS DISTRIBUTION
et transféré son siège social à Colfontaine, où elle a exploité
une pizzeria dont l’activité s’est avérée déficitaire et ne s’est
pas poursuivie (voir audition d’A.V. – farde de pièces complémentaires déposées par le curateur).

D.A.O.R. 2020/2 – n° 134 – 87

Download date: 07-05-2021

9. Het hoger beroep is niet gegrond.
Appellanten zijn de in het ongelijk gestelde partij.
Zij worden bijkomend veroordeeld tot één rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep van 1.440 euro voor geïntimeerden samen, en tot eenzelfde rechtsplegingsvergoeding voor
Mediatrader.

Jurisprudence

Company: x

8. Het voorgaande betekent niet dat het hof blind zou zijn
voor de risico’s van een beweerdelijk malafide gedelegeerde bestuurder en/of een slecht dan wel niet functionerende
raad van bestuur.
Evenmin oordeelt het hof hiermee dat appellanten, in afwachting van de neerlegging van diens eindverslag door R.
de mogelijkheid ontnomen worden om intussen tegensprekelijk de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder te
vorderen, dan wel andere maatregelen op vennootschapsrechtelijk gebied te vorderen.
Zulks is echter binnen het kader van huidig geschil niet aan
de orde.
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Rechtspraak

L’appelant reproche au premier juge d’avoir soulevé d’office
la prescription de son action, en violation de l’article 2223
C.C.
L’intimé objecte, à bon droit, que l’article 2224 C.C. lui
permet d’opposer le moyen de prescription en tout état de
cause, même devant la cour d’appel, à moins qu’il ne doive,
par les circonstances, être présumé y avoir renoncé, ce qui
n’est manifestement pas le cas, puisque ce moyen a été développé en conclusions et débattu devant le premier juge.
Le curateur fonde sa demande sur les articles 528 et 530 C.
Soc. et sur l’article 1382 C.C.

88 – D.A.O.R. 2020/2 – n° 134
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Download date: 07-05-2021

II. Discussion

Les règles spécifiques en matière de responsabilité des administrateurs n’excluent pas l’application de l’article 1382
du Code civil (voir J. MALHERBE, Y. DE CORDT, P.
LAMBRECHT et P. MALHERBE, Précis de droit des sociétés,
Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 645, n° 1026-1027).
Cependant, l’article 198, 4ème tiret, C. Soc. prévoit que sont
prescrites par cinq ans toutes actions contre les [...] administrateurs [...], pour faits de leurs fonctions, à partir de
ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
L’instauration d’un tel délai de prescription, dérogatoire au
droit commun, procède de la volonté du législateur d’éviter
de laisser trop longtemps les administrateurs dans l’incertitude quant à leur responsabilité pour les fautes commises
dans l’exercice de leur mandat (en ce sens Y. DE CORDT et
alii, La société anonyme, R.P.D.B., Bruylant, 2014, p. 467).
Il a été jugé par la Cour constitutionnelle que cet article ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que
l’action intentée sur la base de l’article 530 § 1er du même
code est prescrite cinq ans après la faute grave et caractérisée qui a contribué à la faillite (arrêt n° 47/2007 du 21 mars
2007).
Lorsque la faute reprochée est un fait commis par un administrateur de société dans l’exercice de ses fonctions, la règle
de prescription applicable est, en toute hypothèse, celle prévue par l’article 198, 4ème tiret, C. Soc. précité (cinq ans à
partir des faits, sauf dol), et non par l’article 2262bis C.C.
(cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée
a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de
l’identité de la personne responsable), et ce quel que soit le
fondement juridique de l’action (articles 528 et 530 C. Soc.
ou article 1382 C.C.).
Ce délai s’applique sans avoir égard au fondement juridique de l’action en responsabilité (en ce sens, X. DIEUX, P.
LAMBRECHT et O. CAPRASSE, Examen de jurisprudence
(2010-2013) – Les sociétés commerciales », R.C.J.B., 2016,
p. 181 et références citées).
En effet, il ne se comprendrait pas que le délai de prescription soit plus long en cas de violation des statuts ou de faute
simple commise par un administrateur, dans le cadre de ses
fonctions, qu’en cas de faute grave et caractérisée.
En l’espèce, les faits reprochés par le curateur à S.G., en relation causale avec le dommage vanté, sont d’avoir laissé
vider le compte bancaire de la société par des retraits en
espèces et par des virements au profit des sociétés de T.D.,
à concurrence de 61.900 EUR, entre le 10 décembre 2009 et
le 12 février 2010, soit plus de cinq ans avant le 16 février
2017.
Pour échapper à la prescription de son action, il appartient
au curateur de démontrer que les retraits et virements effectués en 2009 et 2010, comptabilisés en compte courant au
31 décembre 2010, ont été celés par dol et ont été découverts
dans un délai de cinq ans précédant la présente action.
Or le curateur reste en défaut de prouver que S.G., qui n’a
pas été pénalement inquiété, se serait rendu coupable de
manœuvres frauduleuses destinées à cacher les prélèvements non justifiés.
Il n’est pas démontré que S.G. aurait lui-même personnellement effectué des retraits à son profit au préjudice de la société ou commis des infractions pénales : aucune plainte n’a
été déposée contre lui et aucune poursuite n’a été intentée.
Les accusations formulées par le curateur contre S.G. d’abus
de biens sociaux et de détournements au préjudice de la société ne sont pas prouvées.

Company: x

Les comptes annuels ultérieurs n’ont plus été déposés ni
publiés.
La société a contracté de nouvelles dettes qu’elle n’a pu honorer (cotisations ONSS, Fonds HORECA... voir procès-verbal de vérification des créances et déclarations de créances
– pièces 16 et 17 du dossier du curateur).
La SA TS DISTRIBUTION a été déclarée en faillite le 17 octobre 2016 sur citation de la SA SHANKS en raison du défaut de paiement d’une facture de 619,90 EUR en principal
(facture de « poubelle » selon l’audition d’A.V.).
Le montant total du passif déclaré s’élève à 58.590,65 EUR
et se compose majoritairement de créances nées après 2014,
à l’exception des cotisations sociales d’indépendant dues
personnellement à l’UCM par T.D. – également actif au
sein des sociétés DCGI et NATHY BAT – à concurrence de
31.823,46 EUR en principal, majorations et frais dues pour
la période du 4ème trimestre 2009 au 2ème trimestre 2014,
dont la SA TS DISTRIBUTION n’est que l’une des sociétés
solidairement responsables en application de l’article 15 de
l’A.R. n° 38 du 27 juillet 1967 (voir pièce 17/7 du dossier
du curateur).
Par lettre du 27 octobre 2016, le curateur a mis S.G. et T.D.
en demeure de rembourser le solde débiteur du compte courant de 61.900 EUR apparu au cours du premier exercice
social clôturé le 31 décembre 2010.
Le 21 novembre 2016, le conseil de S.G. lui a répondu que
son client avait lui-même été escroqué par T.D. dans le cadre
de la gestion de la société.
A défaut de suite, citation a été lancée par le curateur, par
exploit du 16 février 2017, uniquement contre S.G. en paiement de la somme de 61.900 EUR, à majorer des intérêts
moratoires à dater du 31 décembre 2010.
Le premier jugement entrepris, rendu contradictoirement le
20 novembre 2017, après avoir considéré que la gestion de
S.G., administrateur-délégué, était fautive pour ne pas s’être
inquiété de la disparition de tout l’avoir social sans aucune
contrepartie, a ordonné la réouverture des débats afin de
permettre au curateur de compléter son dossier et aux parties de s’expliquer sur l’existence d’une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite, ainsi que sur le délai
de prescription de la responsabilité des administrateurs vu
l’article 198, 4ème tiret, du Code des sociétés.
Le second jugement entrepris, rendu contradictoirement le
15 octobre 2018, dit la demande prescrite, et surabondamment non fondée au motif que la faute de S.G. n’a pas contribué à la faillite, en déboute le curateur et le condamne aux
dépens liquidés à la somme de 7.264,40 EUR.
Le curateur a interjeté appel des deux jugements par requête
du 21 novembre 2018.
L’appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal à
défaut de signification, est recevable.
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Les faits litigieux reprochés à S.G. en sa qualité d’administrateur-délégué ont été commis plus de cinq ans avant le
16 février 2017.
Partant l’action se basant sur ces faits, quel que soit son
fondement juridique, est prescrite, conformément à l’article 198, 4ème tiret, C. Soc., aucun dol n’étant prouvé dans
le chef de S.G.
Le curateur succombant en ses prétentions, il convient de le
condamner aux dépens des deux instances de S.G., liquidés
aux indemnités de procédure de première instance et d’appel de 3.600 EUR, soit 7.200 EUR.

V. Droit privé bancaire – V. Privaatrechtelijk bankrecht
Bruxelles (9e ch,) 15 février 2019
RG : 2013/AR/622
Siège : Marie-Françoise Carlier, Françoise Clusters, Catherine
Heilporn
Avocats : Christophe Steyaert, Cédric Alter

du Code civil non autrement identifié n’a de sens qu’au regard
du Code civil belge puisque ces articles avaient été abrogés en
France au jour de l’acte.
Est également prise en considération la circonstance que la caution a déménagé vers la Belgique peu de temps après la conclusion de l’acte et que, dans l’intervalle entre la mise en demeure
et l’introduction de la procédure, elle n’a jamais invoqué l’application du droit français.

Droit applicable au cautionnement offert à une banque :
rattachements volontaire, de proximité et de protection

Recht van toepassing op een borgstelling ten gunste
van een bank: elementen waarmee rekening kan worden gehouden

Alors même que l’acte par lequel une personne résidant en
France donne caution à une banque belge pour couvrir un prêt
accordé par cette banque à une société française ne contient
pas de choix exprès du droit applicable, l’existence d’un choix
implicite mais certain peut résulter des dispositions du contrat
et des circonstances de la cause, en vertu de l’article 3.1 de la
Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, qui régit un contrat conclu avant le
17 décembre 2009.
Il en est ainsi de la désignation implicite du droit belge lorsque
l’acte contient une clause d’élection de for désignant les juridictions bruxelloises, qui est un facteur pouvant être pris en considération. De même, l’acte comprend des mentions manuscrites
de la caution dont les termes correspondent exactement à ceux
de l’article 2043quinquies, § 3, du Code civil belge et s’écartent
de dispositions pertinentes du droit français invoqué par la
caution. De plus, la référence de l’acte aux articles 2036 et 2037

Hoewel de akte waarbij een in Frankrijk woonachtig persoon
zich borg stelt ten voordele van een Belgische bank ter dekking
van een door die bank aan een Franse vennootschap verstrekte
lening, geen uitdrukkelijke rechtskeuze bevat, kan het bestaan
van een impliciete maar zekere rechtskeuze voortvloeien uit de
bepalingen van de overeenkomst en de omstandigheden van
het geval, overeenkomstig artikel 3.1 van het Verdrag van Rome
van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, dat van toepassing is op een vóór
17 december 2009 gesloten overeenkomst.
In casu is er een impliciete aanwijzing van het Belgische recht.
De akte bevat een forumkeuze die de rechtbanken van Brussel
aanwijst, wat een factor is waarmee rekening kan worden gehouden. Ook bevat de akte handgeschreven vermeldingen van
de borgsteller waarvan de termen precies overeenkomen met
die van artikel 2043quinquies, § 3, van het Belgisch Burgerlijk
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait
application,
Reçoit l’appel ;
Le dit non fondé ;
En déboute Maître C.T. qualitate qua ;
Confirme, pour les motifs ci-dessus énoncés, les jugements
entrepris ;
Condamne Maître C.T. qualitate qua aux dépens des deux
instances de S.G., liquidés à la somme de 7.200 EUR, et lui
délaisse ses propres dépens en ces instances.
(…)

Company: x

Les comptes annuels afférents à l’exercice clôturé le 31 décembre 2010 ont été déposés à la BNB le 5 août 2014.
Le seul retard de publication des comptes en 2014 ne peut
suffire à apporter la preuve d’un dol ; il est surabondamment sans relation causale avec le préjudice vanté.
Il n’est pas établi que le bilan est faux : en contrepartie des
retraits et virements litigieux, une créance a été comptabilisée en compte courant au 31 décembre 2010 ; le curateur
reproche à S.G. de ne pas avoir acté une réduction de valeur
de cette créance, mais ne démontre pas que S.G. savait que
cette créance était totalement irrécouvrable.
Le curateur lui reproche aussi d’avoir cédé la société à des
hommes de paille, constituant une structure de défaisance ;
il reste cependant en défaut de prouver que la cession des
actions, valablement enregistrée dans le registre des associés et publiée dans les annexes du Moniteur (pièces 3 et 10
du dossier de l’intimé), était fictive, le cessionnaire, le sieur
A.V., dernier administrateur-délégué, ayant déclaré qu’il
avait effectivement acquis les actions de la société dans le
but d’exploiter une pizzeria et qu’il détenait les documents
comptables, mais n’avait pas pu payer le comptable afin
d’établir les comptes (voir son audition – farde de pièces
complémentaires déposées par le curateur).
La preuve de manœuvres dolosives n’est pas apportée à suffisance de droit.
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10. Mevrouw K.D. dient als de in het ongelijk gestelde partij
tot de gerechtskosten te worden veroordeeld.

Wolters Kluwer – Revue internationale du droit des affaires

Beslissing
Het hof beslist bij wijze van arrest op tegenspraak.
De rechtspleging verliep in overeenstemming met de Wet
van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.
Verklaart het hoger beroep van mevrouw K.D. en het incidenteel beroep van de NV Reallease toelaatbaar doch ongegrond.
Bevestigt het vonnis van 16 maart 2018 in de mate het werd
bestreden.
Veroordeelt mevrouw K.D. tot de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van de NV Reallease begroot en door
het hof vereffend op een rechtsplegingvergoeding van
1.440,00 euro.
(…)

Antwerpen 30 januari 2020
AR: 2019/RK/25
Zetel: E. Hulpiau, M.-C. Willemaers, I. Renap
Advocaten: Serge Van Eeghem, Bert Luyten, Anneloes Baert, Dirk
Van Hove

Vordering bij eenzijdig verzoekschrift – Aanstelling
voorlopig bewindvoerder – Art. 584, lid 4 Ger.W. – Toepassingsvoorwaarden (niet voldaan)
Huidige appellanten (aandeelhouders) hadden bij eenzijdig
verzoekschrift de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder in de NV M. gevorderd. Bij beschikking werd deze vordering
gegrond verklaard. Nadien volgde er derdenverzet en werd de
bestreden beslissing ingetrokken en de opdracht van de voorlopig bewindvoerder beëindigd. Appellanten stelden vervolgens
hoger beroep in.
Het hof gaat na of op het ogenblik van het instellen van de vordering door appellanten bij de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, de vordering al dan niet toelaatbaar was. Er is slechts
sprake van volstrekte noodzakelijkheid in de zin van art. 584,
lid 4 Ger.W. die een procedure op eenzijdig verzoekschrift verantwoordt en de tegenspraak uitsluit, indien de gevorderde
maatregel zodanig dringend is, van zodanige aard is of op zodanige wijze moet worden geformuleerd, dat de rechten van de
verzoekers niet adequaat kunnen worden beschermd via het
tegensprekelijk kort geding, zelfs niet met verkorting van de
termijn om te dagvaarden.
Deze uitzonderlijke toestand is voorhanden [1] wanneer zelfs
de minste vertraging onbestaanbaar is met de te verlenen
rechtsbescherming (extreme urgentie) zoals de onmiddellijke
dreiging van ernstige en onherstelbare schade, of [2] wanneer
er redelijke vrees bestaat dat de gevraagde maatregel niet op
doeltreffende wijze kan worden uitgesproken na tegenspraak
omdat een verrassingseffect noodzakelijk is opdat de tegenpartij de gevorderde maatregelen niet zou kunnen uithollen.
Ook is de uitzonderingsprocedure op grond van het eenzijdig
verzoekschrift mogelijk indien de eenzijdigheid vereist is omdat
de identiteit van de tegenpartij niet kan worden gekend waardoor deze niet kan worden gedagvaard.
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9. Mevrouw K.D. ontwikkeld geen andere grief tegen het
vonnis van 16 maart 2018 dan deze hierboven ontmoet en
beoordeeld.
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het huishouden, lasten en vroegere al dan niet eisbare verbintenissen, risico voor de gezinswoning, levensstandaard
van het gezin).
Bij de beoordeling van het gevaar voor de gezinsbelangen
van een persoonlijke zekerheid dient een intrinsiek element
(bedrag, doelstelling en opportuniteit van de zekerheid,
waarbij het risico van de zekerheidsstelling dient te worden beoordeeld aan de hand van de kansen op terugbetaling
van het gewaarborgde krediet door de hoofdschuldenaar) te
worden afgewogen met een extrinsiek element (vermogenstoestand van het gezin op dat ogenblik).
In concreto moet de rechter een vergelijking maken tussen
de financiële omvang van de last die zou kunnen ontstaan
door het beroep op de borg, rekening houdend met de inkomsten en kapitalen waarover het gezin van de borgsteller
beschikte op het ogenblik van het aangaan van de borgtocht
en in acht genomen de globale toestand van de schuldenlast
van het voornoemde gezin.
Daar waar mevrouw K.D. wel verwijst naar schulden van
het gezin, ligt geen enkel stuk voor omtrent de inkomsten en
kapitalen waarover het gezin beschikte op het ogenblik van
het aangaan van de borgtocht.
Mevrouw K.D. kan niet dienstig stellen dat de eerste rechter niet kon vaststellen dat, niettegenstaande een aanzienlijke schuldenlast wordt aangetoond, het gezin er blijkjaar
jarenlang in slaagde zonder enig probleem een aanzienlijke
leninglast en de kosten van het samenleven te betalen doch
dat er evenwel met geen woord over wordt gerept hoe dit
mogelijk is en er terzake geen enkel stuk wordt voorgelegd,
nu mevrouw K.D. amper stukken terzake aan hem heeft
voorgelegd.
Er ligt in hoger beroep nog steeds geen enkel stuk voor omtrent de inkomsten noch van mevrouw K.D., noch van de
heer R.O.
Mevrouw K.D. stelt geen inkomen uit arbeid te betrekken,
enkel stelt zij maandelijkse huurinkomsten te genieten, doch
zij legt geen enkel gegeven voor omtrent haar eigendommen.
Evenmin legt zij de betreffende huurovereenkomsten voor.
Zij stelt dat deze goederen zwaar gehypothekeerd waren
doch legt terzake geen stuk voor waaruit concreet blijkt
welk onroerend goed voor hoeveel is gehypothekeerd, wat
de waarde ervan was op het ogenblik van het aangaan van
de borgtocht en hoeveel maandelijks diende te worden afgelost.
Evenmin wordt enig stuk voorgebracht omtrent de BVBA
Auto Service Schilde, ingevolge naamswijziging Antwerp
Immo Construct, in welke vennootschap de heer R.O. alsdan
zaakvoerder was en dewelke pas bij vonnis van 3 juli 2013
in staat van faillissement werd verklaard.
Mevrouw K.D. toont zodoende, bij gebreke aan enig verduidelijking omtrent de inkomsten en kapitalen waarover het
gezin beschikte, niet aan dat de borgstelling van 31 oktober
2008 de gezinsbelangen in gevaar zou hebben gebracht.
Het hoger beroep van mevrouw K.D. wordt als ongegrond
afgewezen
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Rechtspraak

Les appelants actuels (actionnaires) avaient demandé par requête unilatérale la nomination d’un administrateur provisoire
dans la SA M. Par ordonnance, cette demande a été déclarée
fondée. Par la suite, une tierce opposition a été formée, la décision contestée a été retirée et la mission de l’administrateur provisoire a pris fin. Les appelants ont ensuite introduit un appel.
La Cour examine si la demande était ou non recevable au moment où les appelants ont introduit leur demande devant le
Président du tribunal de l’entreprise. Il n’y a une nécessité absolue au sens de l’article 584, paragraphe 4, du Code judiciaire,
qui justifie une procédure sur requête unilatérale et exclut la
possibilité d’une contradiction, que si la mesure demandée est
d’une urgence telle, d’une nature telle ou doit être formulée
de telle manière que les droits des requérants ne peuvent pas
être protégés de manière adéquate au moyen de la procédure
contradictoire en référé, même avec une réduction du délai de
convocation.
Cette situation exceptionnelle existe [1] lorsque le moindre retard est incompatible avec la protection juridique à accorder
(extrême urgence), comme la menace imminente de dommages
graves et irréparables, ou [2] lorsqu’il existe des craintes raisonnables que la mesure demandée ne puisse pas être prononcée
efficacement de façon contradictoire parce qu’un effet de surprise est nécessaire pour que l’autre partie ne puisse pas éroder
les mesures demandées.
La procédure exceptionnelle dans le cadre de la requête unilatérale est également possible si l’unilatéralité est requise parce
que l’identité de la partie adverse ne peut pas être connue de
sorte qu’elle ne peut donc pas être citée à comparaître.
La Cour doit examiner si, au moment où le Président a été saisi
de la requête unilatérale des actuels appelants, il existait suffisamment d’éléments concrets pour justifier une dérogation à
la règle du contradictoire, dans le cadre de l’absolue nécessité
invoquée par ceux-ci. Il convient que le juge qui examine si les
conditions d’application de l’article 584, paragraphe 4, du Code
judiciaire sont remplies, adopte une attitude retenue et restrictive. Dans le présent cas, les conditions d’application n’étaient
pas remplies, selon la Cour.

(…)
1. De antecedenten en de vorderingen
De aandeelhouders van NV M. zijn:
– de heer D.T. (875 aandelen of 15 %)
– diens vennootschap NV T.B.L. (1.166 aandelen of
19,99 %)
– BVBA P. (1.526 aandelen of 26,17 %)
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Requête unilatérale – Désignation d’un administrateur
provisoire – Art. 584, alinéa 4, du Code judiciaire – Conditions d’application (non remplies)

– NV B.F. (360 aandelen of 6 %)
– de heer M.D. (1.905 aandelen of 32,66 %).
Tot begin juni 2016 was T.B.L., vast vertegenwoordigd door
de heer D.T., ook bestuurder van M.
Op heden zijn de bestuurders van M.:
– NV L., vast vertegenwoordigd door de M.D.
– BVBA E.I.H., vast vertegenwoordigd door de heer S.V.
– BVBA P., vast vertegenwoordigd door de heer G.V.
NV L. is tevens gedelegeerd bestuurder.
Vanaf het ogenblik waarop het bestuursmandaat van T.B.L.
een einde nam begonnen huidige appellanten zich te beklagen over een miskenning van hun rechten als aandeelhouders van M.
Dit leidde onder andere tot een arrest van dit hof van
22 maart 2018 (2017/RK/22) waarbij op verzoek van T.B.L.
en D.T. met toepassing van het toen geldende art. 168 W.
Venn. een deskundigenonderzoek bevolen werd over M.
Ingevolge het tweede tussentijds verslag van deskundige R.
d.d. 06 juli 2019 legden T.B.L. en de heer D.T. op 08 juli
2019 een eenzijdig verzoekschrift neer in handen van de
Voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen teneinde een voorlopige bewindvoerder te horen aanstellen over M. met volledige bestuursbevoegdheid en met de plicht bezit te nemen van het volledige
vermogen van de vennootschap en deze te bewaren en te
beheren.
Bij beschikking van 09 juli 2019 werd die vordering gegrond
verklaard, en Mrs. T. en K. en K.V. werden aangesteld als
voorlopige bewindvoerders over M. met de gevorderde opdracht. De maatregel werd opgelegd voor een termijn van
zes maanden vanaf betekening van de beschikking.
Nadat Mr. T. had gemeld dit mandaat niet te kunnen opnemen, werd hij bij eenzijdige beschikking van 11 juli 2019
ontheven van zijn aanstelling.
Het derdenverzet van BVBA P., NV B.F. en BVBA E.I.H.
tegen de beschikking van 09 juli 2019 is ontvankelijk en
grotendeels gegrond verklaard bij beschikking van de Voorzitter d.d. 09 augustus 2019.
De bestreden beslissing werd ingetrokken en de opdracht
van de voorlopige bewindvoerder werd beëindigd.
De erelonen en kosten van de voorlopige bewindvoerder
werden lastens T.B.L. gelegd.
De griffier werd verzocht om het dossier ambtshalve mee te
delen aan de Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden.
T.B.L. en D.T. zijn hoofdelijk veroordeeld om aan eisers op
derdenverzet de gerechtskosten te betalen, vereffend op
306,85 euro kosten dagvaarding derdenverzet en 1.440 euro
rechtsplegingsvergoeding.
Het rolrecht voor de Belgische Staat is ten laste van T.B.L.
gelegd.
T.B.L. en de heer D.T. stelden hoger beroep in tegen de beschikking van 09 augustus 2019 door middel van een op
20 augustus 2019 neergelegd verzoekschrift.
Zij vorderen dat de bestreden beschikking teniet wordt gedaan en dat de beschikking op eenzijdig verzoekschrift van
09 juli 2019 wordt bekrachtigd met uitzondering van de correctie aangebracht met de beschikking van 11 juli 2019.
Concreet strekt de eis van appellanten ertoe:
– een voorlopige bewindvoerder te horen aanstellen over
M. met de volheid van bevoegdheid die toekomt aan het
bestuur en met de plicht bezit te nemen van het volledige
vermogen van M. en zulks te bewaren en te beheren.
– de bestuursmandaten van de huidige bestuurders en alle
andere aangestelden te schorsen en hen het beheer over M.
te ontnemen voor een termijn van zes maanden, waarbij

Company: x

Het hof moet nagaan of er, op het ogenblik dat de voorzitter op
eenzijdig verzoekschrift gevat werd door huidige appellanten,
voldoende concrete elementen voorhanden waren om te rechtvaardigen dat er van de regel van de procedure op tegenspraak
werd afgeweken, in het kader van de door hen ingeroepen volstrekte noodzakelijkheid. Het past dat de rechter die nagaat of
aan de toepassingsvoorwaarden van art. 584, lid 4 Ger.W. is voldaan, zich terughoudend en restrictief opstelt. In casu was niet
aan de toepassingsvoorwaarden voldaan, aldus het hof.
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1. Het is niet noodzakelijk noch acht het hof het aangewezen om de uitspraak in deze zaak op te schorten in afwachting van een (al dan niet definitieve) uitspraak in de uitsluitingsprocedure die ten verzoeke van BVBA P. en NV B.F. op
02 oktober 2019 is ingesteld tegen appellanten en de heer
M.D. voor de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen afdeling Antwerpen zetelend zoals in kort geding.
Enkel volledigheidshalve wijst het hof er op dat kennelijk
een eerdere eis in die zin van P. en BVBA D.G. als ongegrond werd afgewezen bij vonnis van de Voorzitter van de
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ondernemingsrechtbank zetelend zoals in kort geding van
26 oktober 2016.
2. Geïntimeerden evenals M. concluderen tot de onontvankelijkheid van het hoger beroep doch dragen daartoe geen
concrete exceptie of grond voor.
Ter zitting bevestigden de raadslieden dat het een loutere
‘stijlformule’ in het beschikkend gedeelte van hun conclusies betreft.
Het hof bemerkt evenmin enige ambtshalve in te roepen
grond van niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep.
Het hoger beroep is ontvankelijk.
3. Het onderzoek naar de al dan niet gegrondheid van het
hoger beroep vergt dat het hof nagaat of op het ogenblik van
het instellen van hun vordering door huidige appellanten
bij de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank, de vordering al dan niet toelaatbaar was.
Overeenkomstig art. 584, lid 3 Ger.W. kan de Voorzitter van
de ondernemingsrechtbank bij voorraad uitspraak doen in
gevallen die hij spoedeisend acht, in aangelegenheden die
tot de bevoegdheid van die rechtbank behoren.
De zaak wordt voor de Voorzitter aanhangig gemaakt overeenkomst art. 584, lid 4 Ger.W., in kort geding, of, in geval
van volstrekte noodzakelijkheid, bij verzoekschrift.
De vordering werd ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift.
4. Er is slechts sprake van volstrekte noodzakelijkheid in de
zin van art. 584, lid 4 Ger.W. die een procedure op eenzijdig verzoekschrift verantwoordt en de tegenspraak uitsluit,
indien de gevorderde maatregel zodanig dringend is, van
zodanige aard is of op zodanige wijze moet worden geformuleerd, dat de rechten van de verzoekers niet adequaat
kunnen worden beschermd via het tegensprekelijk kort geding, zelfs niet met verkorting van de termijn om te dagvaarden.
Deze uitzonderlijke toestand is voorhanden (i) wanneer
zelfs de minste vertraging onbestaanbaar is met de te verlenen rechtsbescherming (extreme urgentie) zoals de onmiddellijke dreiging van ernstige en onherstelbare schade, of (ii)
wanneer er redelijke vrees bestaat dat de gevraagde maatregel niet op doeltreffende wijze kan worden uitgesproken
na tegenspraak omdat een verrassingseffect noodzakelijk
is opdat de tegenpartij de gevorderde maatregelen niet zou
kunnen uithollen door bijvoorbeeld documenten of activa te
doen verdwijnen.
Ook is de uitzonderingsprocedure op grond van het eenzijdig verzoekschrift mogelijk indien de eenzijdigheid vereist
is omdat de identiteit van de tegenpartij niet kan worden
gekend waardoor deze niet kan worden gedagvaard hetgeen
zich in casu niet voordoet.
Tot op heden is er geen tegensprekelijke vordering (al dan
niet in kort geding) ingeleid door appellanten tot aanstelling
van een voorlopige bewindvoerder over M., die nog hangende zou zijn.
Het hof moet derhalve nagaan of er, op het ogenblik dat de
voorzitter op eenzijdig verzoekschrift gevat werd door huidige appellanten, voldoende concrete elementen voorhanden waren om te rechtvaardigen dat er van de regel van de
procedure op tegenspraak werd afgeweken, in het kader van
de door hen ingeroepen volstrekte noodzakelijkheid.
Gezien het uitzonderlijk karakter van een procedure waarbij de tegenspraak niet wordt geëerbiedigd, past het dat de
rechter die nagaat of aan de toepassingsvoorwaarden van
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geen van hen nog over interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid meer beschikt en niet langer geldig bestuursbevoegdheden kan uitoefenen.
– de voorlopige bewindvoerder te gelasten met het opstellen van een inventaris van het vermogen van M. en zich te
dien einde toegang te verschaffen tot alle gegevens en documenten, boekhoudkundige en administratieve, bij al wie of
waar zij zich ook mogen bevinden en zich deze te laten overhandigen en waarvan hij binnen het raam van de voorlopige
bewindvoering de mededeling wenst te bekomen, alsmede
alle financiële rekeningen van M. te blokkeren en de derden
te verwittigen om uitsluitend in zijn handen te betalen.
– de voorlopige bewindvoerder te gelasten om de going
concern van M. te handhaven en ervoor te zorgen dat zij aan
al haar lopende verplichtingen blijft voldoen, in de mate dat
de liquide middelen dit toestaan.
– de voorlopige bewindvoerder te gelasten om eventuele inbreuken formeel te akteren.
– de voorlopige bewindvoerder te gelasten met (i) het op
geregelde tijdstippen rapporteren over zijn werkzaamheden
aan de bevoegde rechtbank en (ii) binnen een redelijke termijn te antwoorden op de door appellanten gestelde vragen.
Appellanten vorderen dat de maatregelen worden opgelegd
voor een termijn van minstens zes maanden, vanaf de datum
van het arrest, met de mogelijkheid in hoofde van zowel de
voorlopige bewindvoerder als zij zelf om een verlenging van
het mandaat van de voorlopige bewindvoerder en van de
opgelegde maatregelen te verzoeken.
Zij vorderen tevens dat geïntimeerden worden veroordeeld
tot de kosten, inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding in
hoger beroep die zij begroten op 1.440 euro.
Geïntimeerden vorderen in eerste instantie dat de zaak
wordt uitgesteld tot na de uitspraak in de uitsluitingsprocedure die door eerste en tweede geïntimeerden werd ingesteld op 02 oktober 2019 voor de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen zetelend
zoals in kort geding, met rolnummer aldaar 2019/06107.
Vervolgens concluderen zij tot de onontvankelijkheid minstens de ongegrondheid van het hoger beroep.
Zij vorderen de bevestiging van de bestreden beschikking
met verwijzing van appellanten in de gerechtskosten met
inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding die zij voor ieder
van hen begroten op 1.440 euro.
M. concludeert tot de ontoelaatbaarheid minstens de ongegrondheid van het hoger beroep met veroordeling van appellanten tot de gerechtskosten die zij aan haar zijde begroot
op 1.440 euro rechtsplegingsvergoeding.
Ter zitting van het hof van 19 december 2019 werden de
partijen in hun middelen gehoord, bij monde van hun respectievelijke raadsman.
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Rechtspraak
5. In hun eenzijdig verzoekschrift neergelegd op 08 juli
2019 gaven huidige appellanten aan dat zij kennis namen
van een (voorlopig) voorverslag van deskundige R. d.d.
06 juli 2019, aangesteld door dit hof bij arrest van 22 maart
2018 met toepassing van art. 168 W. Venn. (thans art. 7:160
W.V.V.), waaruit volgens hen reeds talrijke substantiële en
flagrante onregelmatigheden en boekhoudkundige ingrepen
bleken.
Huidige appellanten stelden dat dringende actie vereist was
om te vermijden dat de continuïteit van M. in het gedrang
zou komen en dat hun rechten als minderheidsaandeelhouders onherstelbare schade zouden oplopen ten gevolge van
de illegitieme acties van de bestuurders van M. (vereiste van
hoogdringendheid).
De aanwezigheid van volstrekte noodzakelijkheid ingevolge extreme hoogdringendheid en nood aan verrassing, werd
door verzoekers verantwoord doordat volgens hen het bestuur van M. in werkelijkheid -hoofdzakelijk- wordt waargenomen door M.D.
Zij zetten daarbij concreet uiteen dat deze reeds betrokken
was in meer dan 20 faillissementen waaronder de ganse
T.M. groep (uitgever) en BVBA D.G. In deze laatste vennootschap werd ongeveer 9 maanden voor het faillissement door
de heer M.D. nog een kapitaalvermindering uitgevoerd van
13 miljoen euro.
De faillissementen zouden steeds als gelijkenis vertonen dat
de failliete vennootschap met miljoenen euro’s aan schulden achterblijft terwijl de activa ondertussen reeds stelselmatig zijn doorgesluisd naar andere vennootschappen allen
gelieerd aan en/of gecontroleerd door M.D. of zijn partner.
Er werd door huidige appellanten ook gewezen op de
strafrechtelijke veroordelingen die M.D. reeds opliep voor
valsheid in geschriften, oplichting, misbruik van vennootschapsgoederen, witwaspraktijken etc ...
Het verslag van 06 juli 2019 van de heer R. maakt volgens
huidige appellanten aannemelijk dat, indien het huidige bestuur van M. niet onmiddellijk zou worden toevertrouwd
aan een voorlopige bewindvoerder, M. dreigde om dezelfde
richting uit te gaan als de andere vennootschappen van M.D.
waardoor niet enkel M. zelf maar ook zijzelf als aandeelhouders dreigen onherstelbare ernstige schade te lijden.
Het verrassingseffect was hierbij volgens huidige appellanten absoluut noodzakelijk, vermits de heer M.D. anders
zijn zaken zou kunnen regelen en het kwaad al geschied
zou zijn. Gelet op zijn effectieve controle over M., dreigde
de aankondiging van de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder er volgens verzoekers toe dat niet-omkeerbare
beslissingen zouden worden genomen in het nadeel van de
vennootschap en hen en dat de activa zouden verdwijnen.
Dit zou hem de mogelijkheid bieden om nog snel bepaalde
handelingen te stellen om het nog bestaande vermogen van
M. af te kalven of middels schijnconstructies naar andere
vennootschappen door te sluizen.
Vermits hij zich persoonlijk volledig onvermogend maakte,
zou de heer M.D. volgens huidige appellanten niet wakker
liggen van eventuele aansprakelijkheidsvorderingen wegens
bestuursfouten.

6.1. De vordering tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder over M. werd reeds bij dagvaarding d.d. 08 februari 2017 ingesteld, ten verzoeke van T.B.L. en de heer
D.T.
Deze vordering werd na een contradictoir debat in kort geding ongegrond verklaard bij beschikking van de Voorzitter
van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen van 04 april
2017.
Het hoger beroep tegen die afwijzing leidde tot het arrest
van 22 mei 2018 waarbij opnieuw de vordering in hoofdorde tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder voor
een periode van zes maanden werd afgewezen evenals de
ondergeschikte eis tot aanstelling van een mandataris ad
hoc, maar waarbij wel een vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek werd bevolen.
Niettegenstaande de heer M.D. derhalve zeer goed wist dat
er een vordering hangende was tot het plaatsen van M. onder
voorlopig bewind, en dit gedurende meer dan vijftien maanden, heeft hij het vermogen van de vennootschap niet “snel
afgekalfd” zoals appellanten voorhouden thans te vrezen.
In die omstandigheden kunnen appellanten hun eenzijdige
vordering niet verantwoorden vanuit het feitelijk gegeven
dat met de digitale mogelijkheden van vandaag het mogelijk
is om activa over te hevelen in enkele seconden.
Het loutere feit dat appellanten pas na kennisname van het
verslag van 06 juli 2019 van de deskundige over determinerende bezwarende elementen zouden hebben beschikt, doet
aan het voorgaande niet af.
M. blijkt solvabel en winstgevend te zijn.
Het hof verwijst omtrent het eigen vermogen en de winst
van 2018 naar de door de voorlopige bewindvoerder op
basis van de jaarrekening 2018 neergelegd op 04 juli 2019,
in zijn nota van 09 augustus 2019 geciteerde cijfers.

6. Het hof treedt de eerste rechter bij in zijn oordeel dat de
toepassingsvoorwaarden van art. 584, lid 4 Ger.W. niet voldaan waren op het ogenblik dat hij middels een eenzijdig
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6.2. Ten tweede benadrukt het hof dat niet alleen NV L. de
(gedelegeerde) bestuurder is van M.
NV L., vast vertegenwoordigd door de heer M.D., is bestuurder samen met BVBA E.I.H. vast vertegenwoordigd door de
heer S.V., en BVBA P., vast vertegenwoordigd door de heer
G.V.
Van de bewering van appellanten dat dit “marionetten” of
handlangers zouden zijn van de heer M.D. liggen geen minstens onvoldoende bewijzen voor, die een zo ingrijpende
maatregel in het bestuur van M. als het volledig ontnemen
van hun bevoegdheid aan de bestuursorganen, zou rechtvaardigen.
In dit kader merkt het hof ook op dat appellanten uitsluitend de beweerde insolvabiliteit van NV L. en de heer M.D.
benadrukken, niet van de overige bestuurders van M. en
hun respectievelijke vaste vertegenwoordigers.
6.3. Besluit: in hun samenlezing zijn beide verweermiddelen van aard om het hof te doen besluiten tot de afwezigheid
van de vereiste volstrekte noodzakelijkheid om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen over M., na een vordering
op eenzijdig verzoekschrift.
De vordering van huidige appellanten was om die reden niet
ontvankelijk.
7. Het hof dient derhalve het gebrek aan (gewone)
hoogdringendheid, de al dan niet vervulling van de
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niet zijn, dit louter ten overvloede).
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art. 584, lid 4 Ger.W. is voldaan, zich terughoudend en restrictief opstelt.
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aanstellingsvoorwaarden van een voorlopige bewindvoerder, de belangenafweging, etc ... niet te onderzoeken.

lieu d’appliquer l’article 2262bis du Code civil (cinq ans à partir
du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du
dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne
responsable).

Faillissement – Aansprakelijkheid van de bestuurders –
Rechtsgrond – Verjaringstermijn
Wanneer de verweten fout een daad is die een bestuurder van
een vennootschap in de uitoefening van zijn functie heeft begaan, is de verjaringstermijn in elk geval die van artikel 198,
vierde streepje van het Wetboek van Vennootschappen (vijf jaar
vanaf de feiten, behalve in geval van bedrog).
Ongeacht de rechtsgrond van de aansprakelijkheidsvordering
(artikelen 528 en 530 van het Wetboek van Vennootschappen of
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek), is het dus nooit nodig
om artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek toe te passen (vijf
jaar vanaf de dag volgend op de dag waarop de benadeelde
kennis heeft gekregen van de schade of de verzwaring ervan en
van de identiteit van de aansprakelijke persoon).

3. Beslissing
Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.
De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der taal in gerechtszaken.
Het hof verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch niet
gegrond.
Het hof zegt voor recht dat het derdenverzet van geïntimeerden terecht werd toegekend en dat de vordering tot
aanstelling van een voorlopige bewindvoerder bij eenzijdig
verzoekschrift ontoelaatbaar was.
Het hof veroordeelt appellanten tot betaling aan de drie geintimeerden samen van één rechtsplegingsvergoeding van
1.440 euro en aan NV M. van een rechtsplegingsvergoeding
van 1.440 euro.
Het hof veroordeelt appellanten tot betaling aan de Belgische Staat van een rolrecht in hoger beroep van 400 euro.
(…)

Mons (1re ch.), 3 février 2020
RG : 2018/RG/819
Siège : J. Matagne, C. Knoops et B. Inghels
Avocats : Martine Ysebaert, Philippe Mahieu

Faillite – Responsabilité des administrateurs – Base légale – Délai de prescription
Lorsque la faute reprochée est un fait commis par un administrateur de société dans l’exercice de ses fonctions, la règle de
prescription applicable est, en toute hypothèse, celle prévue
par l’article 198, 4e tiret, du C. soc. (cinq ans à partir des faits,
sauf dol).
Quel que soit le fondement juridique de l’action en responsabilité (art. 528 et 530 C. soc. ou art. 1382 C. civ.), il n’y a donc jamais
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(…)
I. Faits et antécédents de procédure
Le litige concerne la réclamation par le curateur de la faillite de la SA TS DISTRIBUTION à S.G., fondateur, ancien
associé et ancien administrateur-délégué de la société faillie, de la somme de 61.900 EUR, à majorer des intérêts,
représentant une créance en compte courant, sur pied des
articles 1382 C.C., 538 et 530 C. Soc.
La société a été constituée sous la dénomination « TS IMMOBILIERE » le 19 octobre 2009, son objet social étant notamment l’accomplissement d’opérations immobilières et
l’érection de toutes constructions.
Le capital social de 62.000 EUR a été souscrit par S.G. et
T.D. à concurrence de 50 % chacun, entièrement libéré à
la constitution (versé sur le compte de la société le 10 décembre 2009) et prélevé par des retraits successifs jusqu’au
12 février 2010 : retraits en espèces ou virements sur les
comptes des sociétés de T.D., DCGI et NATHY BAT.
La société faillie n’a réalisé aucun chiffre d’affaires selon les
comptes annuels relatifs aux exercices 2010 à 2013, déposés
à la BNB les 5 et 6 août 2014, son seul actif étant une créance
détenue en compte courant d’un montant correspondant
aux prélèvements.
Ses 610 actions ont été revendues le 6 mars 2014 à A.V. et
B.L.
L’assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2014 (Mon. b.
22 avril 2014) a confirmé la cession des actions et pris acte
de la démission de S.G. et T.D. de leur poste d’administrateurs et de la cessation des fonctions d’administrateur-délégué de S.G. ; il leur a été donné décharge pour leur gestion ;
B.L. a été nommée administrateur-délégué.
Le 18 février 2015, B.L. a cédé ses parts à A.V. qui a été
nommé administrateur-délégué.
La société a modifié sa dénomination en TS DISTRIBUTION
et transféré son siège social à Colfontaine, où elle a exploité
une pizzeria dont l’activité s’est avérée déficitaire et ne s’est
pas poursuivie (voir audition d’A.V. – farde de pièces complémentaires déposées par le curateur).
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9. Het hoger beroep is niet gegrond.
Appellanten zijn de in het ongelijk gestelde partij.
Zij worden bijkomend veroordeeld tot één rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep van 1.440 euro voor geïntimeerden samen, en tot eenzelfde rechtsplegingsvergoeding voor
Mediatrader.
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8. Het voorgaande betekent niet dat het hof blind zou zijn
voor de risico’s van een beweerdelijk malafide gedelegeerde bestuurder en/of een slecht dan wel niet functionerende
raad van bestuur.
Evenmin oordeelt het hof hiermee dat appellanten, in afwachting van de neerlegging van diens eindverslag door R.
de mogelijkheid ontnomen worden om intussen tegensprekelijk de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder te
vorderen, dan wel andere maatregelen op vennootschapsrechtelijk gebied te vorderen.
Zulks is echter binnen het kader van huidig geschil niet aan
de orde.
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HvJ (2e k.) nr. C-394/18, 30 januari 2020 (I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia, Mario Di
Pierro, Salvatore de Vito, e.a.)

HvJ (2e k.) nr. C-394/18, 30 januari 2020 (I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, e.a.)
http://curia.europa.eu (30 januari 2020), concl. SZPUNAR, M.; Pb C 27 april 2020 (dispositief), afl. 137, 10 en http://eurlex.europa.eu (27 april 2020); TBH 2020 (samenvatting VAN DE PLAS, I.), afl. 2, 231 en http://www.rdc-tbh.be/ (26 april
2020); TBH 2020, afl. 5, 643 en http://www.rdc-tbh.be/ (29 oktober 2020), noot DOBBELAERE, F.; TRVRPS 2020, afl. 3, 320
en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (9 juni 2020), noot DE LEO, F.
Samenvatting 1
Artikel 12 van de Zesde richtlijn (82/891/EEG) van de Raad van 17 december 1982 op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder
g), van het Verdrag betreffende splitsingen van naamloze vennootschappen zoals gewijzigd bij richtlijn 2007/63/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007, gelezen in samenhang met de artikelen 21 en 22 van richtlijn 82/891,
moet aldus worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat de schuldeisers van een gesplitste vennootschap wier
vorderingen dateren van vóór de splitsing, een actio pauliana instellen nadat de splitsing van kracht is geworden, hoewel zij de
overeenkomstig dit artikel 12 in het nationale recht vastgelegde beschermingsinstrumenten niet hebben aangewend, teneinde de
splitsing jegens hen onverbindend te laten verklaren en executie- of bewarende maatregelen te treffen aangaande de activa die aan
de nieuw opgerichte vennootschap zijn overgedragen.
Commentaar:
Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU
Trefwoorden:
Communautaire harmonisatie (vennootschappen) Pauliaanse vordering
Fusies en splitsingen, rechtsgevolgen (vennootschap) Procedure bij splitsing van vennootschap, algemeen
Samenvatting 2
Artikel 19 van richtlijn 82/891, zoals gewijzigd bij richtlijn 2007/63, dat voorziet in de regeling inzake nietigheid van splitsingen,
gelezen in samenhang met de artikelen 21 en 22 van richtlijn 82/891, moet aldus worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet
dat de schuldeisers van de gesplitste vennootschap nadat de splitsing van kracht is geworden een actio pauliana instellen die de
geldigheid van die splitsing niet aantast maar het enkel mogelijk maakt dat de splitsing niet aan deze schuldeisers kan worden
tegengeworpen.
Commentaar:
Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU
Trefwoorden:
Communautaire harmonisatie (vennootschappen) Tegenwerpelijkheid van fusies en splitsingen van vennootschappen
Procedure bij splitsing van vennootschap, algemeen

Volledige tekst
Prejudiciële verwijzing - Richtlijn 82/891/EEG - Artikelen 12 en 19 - Splitsingen van vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid - Bescherming van de belangen van de schuldeisers van de gesplitste vennootschap - Nietigheid van de
splitsing - Actio pauliana
In zaak C-394/18,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Corte d'appello di Napoli
© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
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rn300120459 1/14

M&D Seminars

352

(rechter in tweede aanleg Napels, Italië) bij beslissing van 27 februari 2018, ingekomen bij het Hof op 14 juni 2018, in de
procedure
I.G.I. Srl
tegen
Maria Grazia Cicenia,
Mario Di Pierro,
Salvatore de Vito,
Antonio Raffaele,
in tegenwoordigheid van:
Costruzioni Ing. G. Iandolo Srl,
wijst
HET HOF (Tweede kamer),
samengesteld als volgt: A. Arabadjiev, kamerpresident, P. G. Xuereb (rapporteur), T. von Danwitz, C. Vajda, en A. Kumin,
rechters,
advocaat-generaal: M. Szpunar,
griffier: R. Schiano, administrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 5 juni 2019,
gelet op de opmerkingen van:
I.G.I. Srl, vertegenwoordigd door S. Ietti, avvocatessa,
Costruzioni Ing. G. Iandolo Srl, vertegenwoordigd door S. Pierro en S. Ietti, avvocatesse,
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door L. Malferrari, W. Mölls en H. Støvlbæk als gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 september 2019,
het navolgende

Arrest
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 12 en 19 van de Zesde richtlijn (82/891/EEG)
van de Raad van 17 december 1982 op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder g), van het Verdrag, betreffende splitsingen van
naamloze vennootschappen, (PB 1982, L 378, blz. 47), zoals gewijzigd bij richtlijn 2007/63/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 13 november 2007 (PB 2007, L 300, blz. 47) (hierna: "Zesde richtlijn").
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds I.G.I. Srl en anderzijds Maria Grazia Cicenia, Mario Di
Pierro, Salvatore de Vito en Antonio Raffaele betreffende de mogelijkheid dat laatstgenoemden, als schuldeisers van een
gesplitste vennootschap waarvan een deel van het vermogen is overgedragen aan I.G.I., een actio pauliana instellen teneinde de
splitsingsakte jegens hen onverbindend te laten verklaren en executie- of bewarende maatregelen te treffen ten aanzien van de
activa die aan I.G.I. zijn overgedragen.
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Toepasselijke bepalingen
Unierecht
Derde richtlijn
3 Artikel 1 van de Derde richtlijn (78/855/EEG) van de Raad van 9 oktober 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder g),
van het Verdrag betreffende fusies van naamloze vennootschappen (PB 1978, L 295, blz. 36), zoals gewijzigd bij richtlijn
2007/63 (hierna: "Derde richtlijn"), met als opschrift "Werkingssfeer", bepaalt in lid 1:
"De in deze richtlijn voorgeschreven coördinatiemaatregelen zijn van toepassing op de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die betrekking hebben op vennootschappen met de volgende
rechtsvorm:
[...]
- in Italië:
la società per azioni
[...]".
4 Artikel 13, lid 3, van de Derde richtlijn luidt:
"De bescherming voor de schuldeisers van de overnemende vennootschap kan verschillen van de bescherming
voor de schuldeisers van de overgenomen vennootschap."

De Zesde richtlijn
5 De achtste overweging van de Zesde richtlijn is als volgt verwoord:
"[...] de schuldeisers, met inbegrip van de obligatiehouders, alsook de houders van andere effecten van de
vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, moeten worden beschermd tegen benadeling door de
splitsing".
6 In de elfde overweging van deze richtlijn staat te lezen:
"[...] om rechtszekerheid in de betrekkingen tussen de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, tussen
dezen en derden, alsook tussen de aandeelhouders te waarborgen, [moeten] de gevallen van nietigheid [...]
worden beperkt, waarbij enerzijds moet worden uitgegaan van het beginsel dat gebreken waar mogelijk worden
hersteld, en anderzijds voor het inroepen van nietigheid een korte termijn moet worden gesteld".
7 Artikel 1 van bovengenoemde richtlijn bepaalt:
"1. Wanneer de lidstaten voor de in artikel 1, lid 1, van [de Derde richtlijn] genoemde vennootschappen die
onder hun wetgeving vallen, de in artikel 2 van de onderhavige richtlijn omschreven rechtshandeling splitsing
door overneming toestaan, passen zij op die rechtshandeling de bepalingen van hoofdstuk I van laatstgenoemde
richtlijn toe.
2. Wanneer de lidstaten voor de in lid 1 genoemde vennootschappen de in artikel 21 omschreven rechtshandeling
splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen toestaan, passen zij op die rechtshandeling de bepalingen
van hoofdstuk II toe.
[...]"
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8 Artikel 2 van de Zesde richtlijn luidt:
"1. In de zin van deze richtlijn wordt onder splitsing door overneming verstaan de rechtshandeling waarbij het
vermogen van een vennootschap, zowel rechten als verplichtingen, als gevolg van haar ontbinding zonder
vereffening, in zijn geheel op verscheidene vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de aandeelhouders
van de gesplitste vennootschap, van aandelen van de vennootschappen die delen in het gesplitste vermogen,
hierna ,verkrijgende vennootschappen' te noemen, eventueel met een bijbetaling in geld welke niet meer mag
bedragen dan 10 % van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van
de uitgereikte aandelen.
[...]
3. Voor zover deze richtlijn verwijst naar [de Derde richtlijn], leze men in plaats van ,vennootschappen die de
fusie aangaan' ,vennootschappen die aan de splitsing deelnemen', in plaats van ,overgenomen vennootschap'
,gesplitste vennootschap', in plaats van ,overnemende vennootschap' ,elke verkrijgende vennootschap' en in
plaats van ,fusievoorstel' ,splitsingsvoorstel'."
9 Artikel 12 van die richtlijn bepaalt:
"1. De wetgevingen der lidstaten moeten een passende bescherming bieden van de belangen der schuldeisers van
de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen wier vorderingen voor de openbaarmaking van het
splitsingsvoorstel zijn ontstaan en ten tijde van die openbaarmaking nog niet opeisbaar zijn.
2. Daartoe bepalen de wetgevingen der lidstaten ten minste dat deze schuldeisers recht hebben op passende
waarborgen wanneer de financiële toestand van de gesplitste vennootschap en van de vennootschap waarop de
verbintenis overgaat overeenkomstig het splitsingsvoorstel, deze bescherming nodig maakt en deze schuldeisers
niet reeds over dergelijke waarborgen beschikken.
3. Voor zover een schuldeiser van de vennootschap waarop de verbintenis overeenkomstig het splitsingsvoorstel
is overgegaan, geen voldoening heeft gekregen, zijn de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk tot nakoming
van die verbintenis gehouden. De lidstaten kunnen deze aansprakelijkheid beperken tot het nettoactief dat werd
toegekend aan elk van deze vennootschappen met uitzondering van die waarop de verbintenis is overgegaan. De
lidstaten behoeven dit lid niet toe te passen, wanneer de splitsing is onderworpen aan toezicht door de rechter
overeenkomstig artikel 23 en een meerderheid van de schuldeisers die drie vierden van het bedrag van de
schuldvorderingen vertegenwoordigt, of een meerderheid van een categorie van schuldeisers van de gesplitste
vennootschap die drie vierden van het bedrag van de schuldvorderingen van die categorie vertegenwoordigt,
ermee heeft ingestemd geen gebruik te maken van deze hoofdelijke aansprakelijkheid tijdens een vergadering die
overeenkomstig artikel 23, lid 1, onder c), is belegd.
4. Artikel 13, lid 3, van [de Derde richtlijn] is van toepassing.
5. Onverminderd de regels met betrekking tot de gemeenschappelijke uitoefening van hun rechten, zijn de leden
1 tot en met 4 van toepassing op de houders van obligaties van de vennootschappen die aan de splitsing
deelnemen, tenzij de splitsing is goedgekeurd door een vergadering van obligatiehouders, wanneer de nationale
wetgeving een dergelijke vergadering kent, of door de afzonderlijke obligatiehouders.
6. De lidstaten kunnen bepalen dat de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de
verbintenissen van de gesplitste vennootschap. In dat geval behoeven zij de voorgaande leden niet toe te passen.
7. Indien een lidstaat de in de leden 1 tot en met 5 bedoelde regeling voor de bescherming van de schuldeisers
combineert met de in lid 6 bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid van de verkrijgende vennootschappen, kan hij
deze aansprakelijkheid beperken tot het aan elk van deze vennootschappen toegescheiden nettoactief."
10 Artikel 15 van de Zesde richtlijn luidt:
"De lidstaten bepalen in hun wetgeving op welke datum de splitsing van kracht wordt."
© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 7/05/2021

rn300120459 4/14

M&D Seminars

355

11 Artikel 17, lid 1, van deze richtlijn is als volgt verwoord:
"De splitsing heeft van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen:
a. zowel tussen de gesplitste vennootschap en de verkrijgende vennootschappen als ten aanzien van derden
gaat het gehele vermogen van de gesplitste vennootschap, zowel rechten als verplichtingen, over op de
verkrijgende vennootschappen, overeenkomstig de verdeling volgens het splitsingsvoorstel of
overeenkomstig artikel 3, lid 3;
b. de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap worden aandeelhouders van een verkrijgende
vennootschap of van de verkrijgende vennootschappen overeenkomstig de in het splitsingsvoorstel
vastgestelde toescheiding;
c. de gesplitste vennootschap houdt op te bestaan."
12 In artikel 19 van die richtlijn is het volgende opgenomen:
"1. In de wetgevingen van de lidstaten kan de nietigheid van splitsingen slechts met inachtneming van de
volgende voorwaarden worden geregeld:
a. de nietigheid moet door de rechter worden uitgesproken;
b. de nietigheid van een in de zin van artikel 15 van kracht geworden splitsing kan slechts worden
uitgesproken wegens het ontbreken van het preventieve toezicht door de rechter of de overheid op de
rechtmatigheid of van een authentieke akte, dan wel omdat is vastgesteld dat het besluit van de algemene
vergadering krachtens het nationale recht nietig of vernietigbaar is;
c. de vordering tot nietigverklaring kan niet meer worden ingediend nadat zes maanden zijn verstreken
sedert de datum sedert welke de splitsing kan worden tegengeworpen aan degene die de nietigheid
inroept, noch indien het gebrek inmiddels is hersteld;
d. wanneer herstel van het gebrek dat tot de nietigverklaring van de splitsing kan leiden mogelijk is,
verleent de bevoegde rechter daartoe aan de betrokken vennootschappen een termijn;
e. de beslissing waarbij de nietigheid van de splitsing wordt uitgesproken, wordt openbaar gemaakt op de
in de wetgeving van elke lidstaat vastgestelde wijze overeenkomstig artikel 3 van [de Eerste richtlijn
(68/151/EEG) van de Raad van 9 maart 1968 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke
in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58
van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als
van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PB 1968, L 65, blz. 8) (hierna:
,Eerste richtlijn')];
f. wanneer de wetgeving van een lidstaat derdenverzet toestaat, is dit niet meer ontvankelijk nadat zes
maanden zijn verstreken sedert de openbaarmaking van de beslissing overeenkomstig de bepalingen van
[de Eerste richtlijn];
g. de beslissing waarbij de nietigheid van de splitsing wordt uitgesproken, doet op zichzelf geen afbreuk
aan de geldigheid van de verbintenissen die voor de openbaarmaking van de beslissing, doch na de in
artikel 15 bedoelde datum ten laste of ten gunste van de verkrijgende vennootschappen zijn ontstaan;
h. elk van de verkrijgende vennootschappen is aansprakelijk voor de verbintenissen die te haren laste zijn
ontstaan na het tijdstip waarop de splitsing van kracht is geworden en voor het tijdstip waarop het besluit
tot nietigverklaring van de splitsing is bekendgemaakt. Ook de gesplitste vennootschap is aansprakelijk
voor deze verbintenissen; de lidstaten kunnen bepalen dat deze aansprakelijkheid uitsluitend geldt voor
het gedeelte van de nettoactiva dat is overgedragen aan de verkrijgende vennootschap ten laste waarvan
deze verbintenissen zijn ontstaan.
2. In afwijking van lid 1, onder a), kan de wetgeving van een lidstaat ook bepalen dat de nietigheid van de
splitsing wordt uitgesproken door een overheidsinstantie, indien tegen een dergelijke beslissing beroep mogelijk
is bij de rechter. Het bepaalde onder b), d), e), f), g) en h), is van overeenkomstige toepassing op de
overheidsinstantie. Deze procedure tot nietigverklaring kan niet meer worden ingesteld nadat zes maanden zijn
verstreken sedert de in artikel 15 bedoelde datum.
3. Aan de wetgevingen der lidstaten betreffende de nietigheid van een splitsing die wordt uitgesproken ingevolge
een ander toezicht op de splitsing dan het preventieve toezicht door de rechter of de overheid op de
rechtmatigheid, wordt geen afbreuk gedaan."
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13 De artikelen 2 tot en met 19 van de Zesde richtlijn staan in hoofdstuk I, met als opschrift "Splitsing door overneming".
14 In hoofdstuk II van deze richtlijn, met als opschrift "Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen", luidt artikel 21,
lid 1:
"In de zin van deze richtlijn wordt onder splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen verstaan de
rechtshandeling waarbij het vermogen van een vennootschap, zowel rechten als verplichtingen, als gevolg van
ontbinding zonder vereffening, in zijn geheel op verscheidene nieuw opgerichte vennootschappen overgaat tegen
uitreiking aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap van aandelen van de verkrijgende
vennootschappen eventueel met een bijbetaling in geld welke niet meer mag bedragen dan 10 % van de nominale
waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen."
15 Artikel 22 van deze richtlijn, dat ook in hoofdstuk II is opgenomen, bepaalt in lid 1:
"De artikelen 3, 4, 5 en 7, artikel 8, leden 1 en 2 en de artikelen 9 tot en met 19 zijn van toepassing op de
splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen, onverminderd de artikelen 11 en 12 van [de Eerste
richtlijn]. Daartoe leze men in plaats van,vennootschappen die aan de splitsing deelnemen',de gesplitste
vennootschap' en in plaats van,verkrijgende vennootschap',nieuwe vennootschap'."
16 Hoofdstuk IV van de Zesde richtlijn, met als opschrift "Andere met splitsing gelijkgestelde rechtshandelingen", bevat artikel
25, dat luidt:
"Wanneer de wetgeving van een lidstaat een van de in artikel 1 bedoelde rechtshandelingen toestaat zonder dat
de gesplitste vennootschap ophoudt te bestaan, zijn hoofdstuk I, met uitzondering van artikel 17, lid 1, onder c),
hoofdstuk II en hoofdstuk III van toepassing."

Italiaans recht
17 Artikel 2503 van de codice civile (burgerlijk wetboek), met als opschrift "Verzet van de schuldeisers", bepaalt:
"De fusie kan niet eerder dan na zestig dagen vanaf de laatste van de in artikel 2502 bis geregelde inschrijvingen
van kracht worden, tenzij de fusie is goedgekeurd door de schuldeisers van de deelnemende vennootschappen
wier vorderingen dateren van vóór de inschrijving of publicatie van de splitsing, een en ander zoals bepaald in de
derde alinea van artikel 2501 ter, of betaling heeft plaatsgevonden van de schuldeisers die niet hebben
ingestemd, of de daarmee corresponderende bedragen bij een bank in depot zijn gezet, behoudens wanneer voor
alle aan de fusie deelnemende vennootschappen door één accountantskantoor het in artikel 2501 sexies bedoelde
verslag is opgesteld, waarin het kantoor, onder eigen verantwoordelijkheid zoals bedoeld in de zesde alinea van
artikel 2501 sexies, verklaart dat de vermogens- en financiële situatie van de aan de fusie deelnemende
vennootschappen waarborgen ter bescherming van de bovengenoemde schuldeisers onnodig maken.
Indien geen van de uitzonderingen zich voordoet, kunnen de in de vorige alinea bedoelde schuldeisers binnen de
bovengenoemde termijn van zestig dagen in verzet komen. In dat geval is de laatste alinea van artikel 2445 van
toepassing."
18 Artikel 2504 quater van dit wetboek, met als opschrift "Ongeldigheid van de fusie", bepaalt het volgende in de laatste alinea:
"Na de inschrijvingen van de akte van fusie overeenkomstig de tweede alinea van artikel 2504, kan de
ongeldigheid van de fusie niet meer worden uitgesproken.
Dit laat het eventuele recht op vergoeding van schade van deelnemers of derden die door de fusie zijn benadeeld,
onverlet."
19 Artikel 2506 van dit wetboek, met als opschrift "Vormen van splitsing", bepaalt:
"Bij de splitsing draagt een vennootschap haar vermogen aan verschillende reeds bestaande of nieuw opgerichte
vennootschappen in zijn geheel over of voor een deel, in dat geval eventueel ook aan één enkele vennootschap,
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en de daarbij behorende aandelen en deelbewijzen aan de aandeelhouders.
Een bijbetaling in geld is toegestaan, mits deze niet meer bedraagt dan 10 % van de nominale waarde van de
uitgereikte aandelen of deelbewijzen. Bovendien is het toegestaan dat aan bepaalde aandeelhouders met
algemene instemming geen aandelen of deelbewijzen van een van de bij de splitsing betrokken verkrijgende
vennootschappen worden toegewezen, maar aandelen of deelbewijzen van de gesplitste vennootschap.
De gesplitste vennootschap kan in het kader van de splitsing overgaan tot ontbinding zonder vereffening dan wel
haar activiteiten voortzetten.
Vennootschappen in liquidatie die begonnen zijn met de verdeling van de activa, mogen niet betrokken zijn bij
een splitsing."
20 Artikel 2506 ter, derde alinea, van de codice civile, met als opschrift "Toepasselijke bepalingen", bepaalt:
"Op de splitsing zijn eveneens de artikelen 2501 septies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504
quater, 2505, eerste en tweede alinea, 2505 bis en 2505 ter van toepassing. Alle verwijzingen in deze artikelen
naar fusie worden geacht ook verwijzingen naar splitsing te zijn."
21 Artikel 2506 quater, laatste alinea, van de codice civile, met als opschrift "Gevolgen van de splitsing", bepaalt:
"Elke vennootschap is, binnen de grenzen van de reële waarde van het nettovermogen dat aan haar is
overgedragen of dat zij heeft behouden, hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de gesplitste
vennootschap die niet zijn voldaan door de tot voldoening daarvan gehouden vennootschap."
22 Artikel 2901 van de codice civile, dat staat in het deel met als opschrift "Vordering tot vernietiging", luidt:
"Ook wanneer aan de schuld een voorwaarde of een termijn is verbonden, kan de schuldeiser vorderen dat de
rechtshandelingen waarmee de schuldenaar ten nadele van zijn aanspraken over het vermogen heeft beschikt, te
zijnen aanzien onverbindend worden verklaard, wanneer de volgende omstandigheden zich voordoen:
1. de schuldenaar wist van de nadelige uitwerking van de handeling op de aanspraken van de schuldeiser of
heeft de handeling, in geval van een handeling die aan het ontstaan van de schuld voorafgaat,
doelbewust verricht om de voldoening van de schulden in het gedrang te brengen, en
2. de derde, in geval van een handeling onder bezwarende titel, wist van de benadeling en, in geval van een
handeling die aan het ontstaan van de schuld voorafgaat, heeft de benadelende handeling doelbewust
mede verricht.
[...]"
23 Blijkens artikel 2902, eerste alinea, van de codice civile kan de schuldeiser die heeft bereikt dat de beschikkingshandeling van
de schuldenaar waardoor zijn verhaalsmogelijkheden op het vermogen van die schuldenaar zijn aangetast, jegens hem
onverbindend wordt verklaard, ten aanzien van derden-verkrijgers executie- of bewarende maatregelen treffen aangaande de
activa die het voorwerp van de bestreden rechtshandeling zijn.
24 Ten slotte vloeit uit artikel 2903 van dit wetboek voort dat voor de vordering tot vernietiging een verjaringstermijn van vijf
jaar geldt, die gaat lopen vanaf het verrichten van de handeling.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen
25 Bij notariële akte van 16 september 2009 heeft Costruzioni Ing. Iandolo Srl in het kader van een splitsing een deel van haar
vermogen overgedragen aan I.G.I., die daartoe bij dezelfde notariële akte is opgericht.
26 Aangezien Cicenia, Di Pierro, de Vito en Raffaele van mening waren dat door deze splitsing een groot deel van het vermogen
van Costruzioni Ing. Iandolo was weggesluisd en deze vennootschap inmiddels alleen maar enkele percelen grond van geringe
waarde in eigendom had, hebben zij beroep ingesteld bij de Tribunale di Avellino (rechter in eerste aanleg Avellino, Italië) tegen
I.G.I. en Costruzioni Ing. G. Iandolo, in het kader waarvan zij hebben verklaard schuldeisers te zijn van laatstgenoemde. Primair
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hebben zij krachtens artikel 2901 van de codice civile een vordering tot vernietiging, of actio pauliana, ingesteld waarbij zij
verzochten om de aan de orde zijnde splitsingshandeling jegens hen onverbindend te verklaren. Subsidiair hebben zij verzocht om
een verklaring voor recht dat Costruzioni Ing. Iandolo en I.G.I. op grond van artikel 2506 quater van de codice civile hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor de schuldvorderingen van Costruzioni Ing. G. Iandolo.
27 Bij vonnis van 11 december 2015 heeft de Tribunale di Avellino de primaire vordering van de schuldeisers toegewezen en de
in de aan de orde zijnde splitsingsakte opgenomen overdracht van activa ten aanzien van hen onverbindend verklaard "voor
zover deze betrekking heeft op de activa als bedoeld in de handeling waarvan de vernietiging is ingeroepen die thans nog in
eigendom zijn van I.G.I."
28 I.G.I. en Costruzioni Ing. G. Iandolo hebben tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Corte d'appello di Napoli (rechter
in tweede aanleg Napels, Italië), waarbij zij aanvoeren dat de door de betrokken schuldeisers ingestelde actio pauliana nietontvankelijk is, aangezien het in artikel 2503 van de codice civile bedoelde verzet de enige beroepsweg is die de schuldeisers van
de bij de splitsing betrokken vennootschappen ter beschikking staat, en dat, wanneer er geen verzet wordt ingesteld, de gevolgen
van de splitsing ook voor deze schuldeisers onherroepelijk worden. Deze vennootschappen voeren bovendien aan dat artikel 2504
quater van de codice civile uitsluit dat de akte van splitsing ongeldig wordt verklaard nadat voldaan is aan de verplichting tot
publicatie.
29 De verwijzende rechter geeft aan dat de artikelen 12 en 19 van de Zesde richtlijn bij de artikelen 2503, 2504 quater, 2506 ter
en 2506 quater, laatste alinea, van de codice civile in nationaal recht zijn omgezet.
30 Om uitvoering te geven aan artikel 12 van de Zesde richtlijn, dat betrekking heeft op de bescherming van de belangen van de
schuldeisers van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen wier vorderingen vóór de openbaarmaking van het
splitsingsvoorstel zijn ontstaan, heeft de Italiaanse wetgever volgens de verwijzende rechter meer in het bijzonder bepaald dat
schuldeisers wier vorderingen van vóór de splitsing dateren, binnen een korte termijn tegen de splitsing in verzet kunnen komen.
De Italiaanse wetgever heeft ook bepaald dat iedere vennootschap binnen de grenzen van de reële waarde van het nettoactief dat
aan haar is overgedragen of dat zij heeft behouden, hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de gesplitste vennootschap
die niet zijn voldaan door de vennootschap waarop de verbintenis is overgegaan. Ten slotte heeft de Italiaanse wetgever bepaald
dat het eventuele recht op vergoeding van schade van vennoten of derden onverlet blijft wanneer de splitsingsakte niet meer
ongeldig kan worden verklaard.
31 De verwijzende rechter merkt eveneens op dat de Italiaanse wetgever ter naleving van artikel 19 van de Zesde richtlijn, waarin
de nietigheid van splitsingen wordt geregeld, heeft bepaald dat de splitsingsakte na inschrijving ervan in het handelsregister niet
meer ongeldig kan worden verklaard.
32 De verwijzende rechter wijst er ook op dat er met betrekking tot de vraag of een door de schuldeisers van een gesplitste
vennootschap ingestelde actio pauliana ontvankelijk is, in de rechtspraak twee tegengestelde lijnen bestaan die de feitenrechters
hebben ontwikkeld.
33 De eerste lijn binnen de rechtspraak houdt in dat een dergelijke vordering ontvankelijk is omdat het in artikel 2503 van de
codice civile bedoelde verzet en de vordering tot vernietiging waarin artikel 2901 van dit wetboek voorziet, weliswaar beide
bedoeld zijn om de waarborg op het vermogen van de schuldenaar voor de schuldeisers veilig te stellen, maar deze vorderingen
niet vergelijkbaar zijn. Zo verschillen zij op het punt van de rechtssubjecten die ze kunnen inroepen, het tijdstip waarop zij
kunnen worden ingesteld, de termijnen waarbinnen ze moeten worden ingesteld, het feit dat de vordering tot vernietiging is
bedoeld als sanctie op frauduleus handelen, en ten slotte op het punt van hun uitwerking.
34 Volgens de tweede lijn binnen de rechtspraak moet een vordering tot vernietiging van de schuldeisers van de gesplitste
vennootschap worden uitgesloten in het licht van de doelstelling van de Zesde richtlijn om te zorgen dat de gevolgen van de
splitsing binnen een korte termijn definitief en onherroepelijk ten aanzien van de schuldeisers zijn, teneinde de belangen te
beschermen van de talrijke andere stakeholders dan de schuldeisers van de gesplitste vennootschap die betrokken zijn bij de
splitsingsprocedure.
35 De verwijzende rechter merkt dienaangaande op dat de effectieve bescherming van de bestendigheid van de gevolgen van de
splitsing en van de belangen van alle bij de splitsingsprocedure betrokken stakeholders - een van de doelstellingen van de Zesde
richtlijn - alleen kan worden verzekerd door aan het niet-aanwenden van de rechtsgang bedoeld in artikel 12 van de Zesde
richtlijn het gevolg te verbinden dat nadere en andere vorderingen ter bescherming van hun waarborg op het vermogen van de
schuldenaar zijn uitgesloten. Bijgevolg dient het begrip "nietigheid" zoals bedoeld in artikel 19 van de Zesde richtlijn alle
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rechtsvorderingen te omvatten waarmee de onwerkzaamheid van de splitsingshandeling kan worden ingeroepen, zowel in
absolute als relatieve zin en in dit laatste geval los van de geldigheid van de splitsingshandeling.
36 De verwijzende rechter benadrukt echter dat artikel 12 van de Zesde richtlijn het uitoefenen van nadere rechtsvorderingen ter
bescherming van de vermogenswaarborg niet uitsluit en dat er in het interne recht een aantal verschillen bestaan tussen de
vordering tot nietigverklaring en de vordering tot vernietiging.
37 Daarop heeft de Corte d'appello di Napoli de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële
beslissing over de volgende vragen:
"1) Kunnen de schuldeisers van de gesplitste vennootschap van wie de vorderingen zijn ontstaan vóór de
splitsing, maar die het rechtsmiddel van verzet als bedoeld in artikel 2503 van de codice civile (dat wil zeggen
van het beschermingsinstrument dat is ingevoerd ter uitvoering van artikel 12 van de [Zesde] richtlijn) niet
hebben aangewend, de vordering tot vernietiging (of actio pauliana) als bedoeld in artikel 2901 van de codice
civile instellen nadat de splitsing tot stand is gebracht, teneinde de splitsing jegens hen onverbindend te laten
verklaren en dus in hun verhaalsmogelijkheden bevoorrecht te worden ten opzichte van de schuldeisers van (een
van) de verkrijgende vennootschap(pen) alsmede voorrang te krijgen boven de vennoten van bedoelde
vennootschap(pen)?
2) Heeft het begrip ,nietigheid' als bedoeld in artikel 19 van de [Zesde] richtlijn uitsluitend betrekking op de
rechtsvorderingen waarmee aan de splitsingshandeling de geldigheid kan worden ontnomen of ook op die welke,
zonder dat zij de geldigheid eraan ontnemen, ertoe leiden dat wordt vastgesteld dat de splitsingshandeling relatief
onverbindend is of dat zij niet kan worden tegengeworpen?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen
Toepasselijke richtlijn
38 In het verzoek om een prejudiciële beslissing verwijst de nationale rechter zowel naar de Zesde richtlijn als naar richtlijn (EU)
2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht
(PB 2017, L 169, blz. 46), waarbij de Zesde richtlijn met ingang van de inwerkingtreding ervan op 20 juli 2017 is ingetrokken.
Aangezien de feiten in het hoofdgeding alle dateren van vóór de inwerkingtreding van richtlijn 2017/1132, is de Zesde richtlijn
van toepassing.

Bevoegdheid van het Hof
39 De Commissie heeft twijfels geuit over de bevoegdheid van het Hof om in het onderhavige prejudiciële verzoek uitspraak te
doen, op grond dat het hoofdgeding niet binnen de werkingssfeer van de Zesde richtlijn valt, daar slechts een deel van het
vermogen van Costruzioni Ing. G. Iandolo aan I.G.I. is overgedragen.
40 Volgens de Commissie is de Zesde richtlijn op grond van artikel 21, lid 1, gelezen in samenhang met artikel 2, lid 1, van deze
richtlijn, namelijk slechts van toepassing wanneer bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen het vermogen van de
gesplitste vennootschap, zowel rechten als verplichtingen, in zijn geheel overgaat.
41 Zoals de advocaat-generaal in punt 43 van zijn conclusie opmerkt, blijkt uit het opschrift van de Zesde richtlijn dat deze
betrekking heeft op splitsingen van naamloze vennootschappen. Uit artikel 1 van deze richtlijn, gelezen in samenhang met artikel
1, lid 1, van de Derde richtlijn, volgt eveneens dat de Zesde richtlijn voor de Italiaanse republiek van toepassing is op "società
per azioni" (naamloze vennootschappen). Costruzioni Ing. G. Iandolo en I.G.I. zijn echter geen naamloze vennootschappen maar
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
42 Overeenkomstig artikel 21 van de Zesde richtlijn wordt onder splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen verstaan
de rechtshandeling waarbij het vermogen van een vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, in zijn geheel op
verscheidene nieuw opgerichte vennootschappen overgaat. Het vermogen van Costruzioni Ing. G. Iandolo is evenwel niet in zijn
geheel op meerdere vennootschappen overgegaan, maar slechts ten dele en op één vennootschap, I.G.I.
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43 Bijgevolg valt de in het hoofdgeding aan de orde zijnde splitsing niet rechtstreeks onder de werkingssfeer van de Zesde
richtlijn.
44 Het Hof is krachtens artikel 267 VWEU bevoegd om bij wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen over de
uitlegging van de Verdragen en van de handelingen van de instellingen van de Europese Unie. In het kader van de in dit artikel
neergelegde samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties staat het uitsluitend aan de nationale rechter om
met inachtneming van de bijzondere omstandigheden van het concrete geval zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing
voor het wijzen van zijn vonnis als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt, te beoordelen. Wanneer de door de
nationale rechterlijke instanties voorgelegde vragen betrekking hebben op de uitlegging van een bepaling van Unierecht, is het
Hof derhalve in beginsel verplicht daarop te antwoorden (arrest van 31 mei 2018, Ernst & Young, C-633/16, EU:C:2018:371,
punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
45 Overeenkomstig die rechtspraak heeft het Hof zich herhaaldelijk bevoegd verklaard om uitspraak te doen over verzoeken om
een prejudiciële beslissing betreffende Unierechtelijke bepalingen in situaties waarin de feiten van het hoofdgeding buiten de
directe werkingssfeer van het Unierecht vielen, maar waarin deze bepalingen toepasselijk waren gemaakt doordat het nationale
recht naar de inhoud ervan verwijst. In deze gevallen, waarin de feiten van het hoofdgeding weliswaar niet binnen de directe
werkingssfeer van het Unierecht vallen, zijn deze bepalingen toch toepasselijk gemaakt door de nationale wettelijke regeling, die
zich voor haar oplossingen voor zuiver interne situaties heeft geconformeerd aan de in het Unierecht gekozen oplossingen (zie in
die zin arresten van 18 oktober 1990, Dzodzi, C-297/88 en C-197/89, EU:C:1990:360, punt 37; 17 juli 1997, Leur-Bloem, C28/95, EU:C:1997:369, punten 27 en 32, en 15 november 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, EU:C:2016:874, punt 53).
46 Wanneer een nationale wettelijke regeling zich immers voor haar oplossingen voor zuiver interne situaties conformeert aan de
in het Unierecht gekozen oplossingen, teneinde bijvoorbeeld discriminaties ten nadele van nationale onderdanen of eventuele
distorsies van de mededinging te voorkomen, of te verzekeren dat de procedure in vergelijkbare situaties dezelfde is, heeft de
Unie er stellig belang bij dat uit het Unierecht overgenomen bepalingen of begrippen, ter vermijding van uiteenlopende
uitleggingen in de toekomst, op eenvormige wijze worden uitgelegd, ongeacht de omstandigheden waaronder zij toepassing
moeten vinden. Dat Unierechtelijke bepalingen door het Hof worden uitgelegd in zuiver interne situaties is dan ook
gerechtvaardigd aangezien deze bepalingen door het nationale recht op rechtstreekse en onvoorwaardelijke wijze op deze situaties
toepasselijk zijn gemaakt om te waarborgen dat die situaties op dezelfde wijze worden behandeld als situaties die onder het
Unierecht vallen (arresten van 21 december 2011, Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, punten 18 en 19, en 21 november 2019,
Deutsche Post e.a., C-203/18 en C-374/18, EU:C:2019:999, punt 37).
47 Wanneer het Hof door een nationale rechter is aangezocht omtrent een situatie die niet rechtstreeks binnen de werkingssfeer
van het Unierecht valt, en deze rechter alleen aangeeft dat de ter discussie staande nationale regeling zonder onderscheid geldt
voor zowel situaties die vallen onder het aan de orde zijnde Unierecht als zuiver interne situaties, kan het Hof niet oordelen dat
het verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de bepalingen van dit recht voor die rechter noodzakelijk is voor de
beslechting van het bij hem aanhangige zaak (zie in die zin arrest van 15 november 2016, Ullens de Schooten, C-268/15,
EU:C:2016:874, punt 54).
48 Uit de verwijzingsbeslissing moeten de concrete gegevens naar voren komen waaruit blijkt dat de Unierechtelijke bepalingen
op rechtstreekse en onvoorwaardelijke wijze door het nationale recht toepasselijk zijn gemaakt om te waarborgen dat situaties die
onder het nationale recht vallen op dezelfde wijze worden behandeld als situaties die onder het Unierecht vallen (arrest van 20
september 2018, Fremoluc, C-343/17, EU:C:2018:754, punt 21).
49 Hiertoe dient de verwijzende rechter het Hof dan ook overeenkomstig artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van
het Hof duidelijk te maken in welk opzicht er in het bij hem aanhangige geschil, ondanks het zuiver nationale karakter ervan,
sprake is van aanknoping met de bepalingen van het Unierecht zodat het prejudiciële verzoek om uitlegging noodzakelijk is voor
de beslechting van dat geschil. Die vereisten zijn bovendien vermeld in de aanbevelingen van het Hof van Justitie van de
Europese Unie aan de nationale rechterlijke instanties over het aanhangig maken van prejudiciële procedures (PB 2019, C 380,
blz. 1).
50 In casu heeft de verwijzende rechter - die in het kader van het bij artikel 267 VWEU ingestelde stelsel van rechterlijke
samenwerking als enige bevoegd is om het nationale recht uit te leggen - gepreciseerd dat de artikelen 12 en 19 van de Zesde
richtlijn in nationaal recht zijn omgezet bij de artikelen 2503, 2504 quater, 2506 ter en 2506 quater, laatste alinea, van de codice
civile, waarvan de partijen in het hoofdgeding in casu om toepassing verzoeken. Zoals de Commissie heeft opgemerkt, blijkt dit
uit decreto legislativo n. 22 - Attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni
societarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 (wetgevingsbesluit nr. 22 tot uitvoering van de
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richtlijnen 78/855/EEG en 82/891/EG betreffende fusies en splitsingen, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van wet nr. 69 van 26
maart 1990), van 16 januari 1991 (GURI nr. 19 van 23 januari 1991).
51 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt ook dat deze artikelen van de codice civile, waarbij de artikelen 12 en 19 van de Zesde
richtlijn in nationaal recht zijn omgezet, krachtens artikel 2506 van de codice civile van toepassing zijn zowel op splitsingen
waarbij een vennootschap slechts een deel van haar vermogen aan één of meerdere vennootschappen overdraagt, als op
splitsingen waarbij een vennootschap haar gehele vermogen aan meerdere vennootschappen overdraagt, en dit zowel voor
naamloze vennootschappen als voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
52 Door de Zesde richtlijn aldus om te zetten heeft de Italiaanse wetgever dus besloten de artikelen 12 en 19 van de Zesde
richtlijn op rechtstreekse en onvoorwaardelijke wijze toe te passen op splitsingen van vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid waarbij een vennootschap slechts een deel van haar vermogen aan een andere vennootschap overdraagt.
53 Bovendien moet worden opgemerkt dat artikel 25 van de Zesde richtlijn, waarop de Commissie zich in haar schriftelijke
opmerkingen beroept, niet verbiedt dat de nationale wetgever de in de Zesde richtlijn vastgestelde regeling voor splitsingen
toepast op splitsingen van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarbij een vennootschap slechts een deel van haar
vermogen aan een andere vennootschap overdraagt, zoals de Commissie ter terechtzitting heeft erkend.
54 Derhalve moet worden geoordeeld dat het Hof, anders dan de Commissie stelt, bevoegd is om de door de nationale rechter
gestelde vragen te beantwoorden.

Ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing
55 I.G.I. stelt dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk is omdat het geen beschrijving bevat van de
feitelijke en juridische context van de aan het Hof voorgelegde vragen, in tegenstelling tot wat is vereist door artikel 94 van het
Reglement voor de procesvoering van het Hof. I.G.I. en Costruzioni Ing. G. Iandolo stellen bovendien dat de gestelde vragen niet
relevant zijn, aangezien de schuldvorderingen die verweerders in het hoofdgeding hebben proberen te beschermen door een actio
pauliana in te stellen, alle teniet zijn gegaan. Ter terechtzitting heeft de Commissie ook opgemerkt dat indien deze
schuldvorderingen daadwerkelijk teniet zijn gegaan, het verzoek om een prejudiciële beslissing zonder voorwerp is en nietontvankelijk moet worden verklaard.
56 Volgens vaste rechtspraak rust er een vermoeden van relevantie op de vragen betreffende de uitlegging van het Unierecht die
de nationale rechter heeft gesteld binnen het onder zijn eigen verantwoordelijkheid geschetste feitelijke en wettelijke kader, ten
aanzien waarvan het niet aan het Hof is de juistheid te onderzoeken. Het Hof kan slechts weigeren uitspraak te doen op een
verzoek om een prejudiciële beslissing van een nationale rechter wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het
Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, of wanneer het vraagstuk van
hypothetische aard is of het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol
antwoord te geven op de aan het Hof gestelde vragen (arrest van 10 juli 2019, Federal Express Corporation Deutsche
Niederlassung, C-26/18, EU:C:2019:579, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
57 Tevens is het vaste rechtspraak dat de nationale rechter wegens het vereiste om tot een voor hem nuttige uitlegging van het
Unierecht te komen, een omschrijving dient te geven van het feitelijke en wettelijke kader waarin de gestelde vragen moeten
worden geplaatst, of ten minste de feiten moet uiteenzetten waarop die vragen zijn gebaseerd. Voorts moet de
verwijzingsbeslissing de precieze redenen vermelden waarom de nationale rechter twijfelt over de uitlegging van het Unierecht
en het noodzakelijk acht om een prejudiciële vraag aan het Hof voor te leggen (arrest van 19 december 2018, Stanley
International Betting en Stanleybet Malta, C-375/17, EU:C:2018:1026, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
58 In het verzoek om een prejudiciële beslissing beschrijft de verwijzende rechter de juridische en feitelijke context van het
hoofdgeding afdoende en verklaart hij duidelijk dat de aan het Hof voorgelegde vragen noodzakelijk zijn om uitspraak te doen
over de vraag of de bij hem ingestelde actio pauliana verenigbaar is met het Unierecht.
59 Gelet op de informatie die is verstrekt door de verwijzende rechter, die als enige bevoegd is om het nationale recht uit te
leggen in het kader van het bij artikel 267 VWEU ingevoerde stelsel van rechterlijke samenwerking, kan bovendien niet worden
geoordeeld dat de aan het Hof overgelegde vragen geen verband houden met een reëel geschil of met het voorwerp van het
hoofdgeding of dat zij betrekking hebben op een vraagstuk van hypothetische aard.
60 Het verzoek om een prejudiciële beslissing is derhalve ontvankelijk.
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Eerste vraag
61 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 12 van de Zesde richtlijn aldus moet
worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat de schuldeisers van een gesplitste vennootschap wier vorderingen dateren van
vóór de splitsing, een actio pauliana instellen nadat de splitsing van kracht is geworden, hoewel zij het overeenkomstig dit artikel
in het nationale recht vastgelegde beschermingsinstrument niet hebben aangewend, teneinde de splitsing jegens hen overbindend
te laten verklaren en executie- of bewarende maatregelen te treffen aangaande de activa die aan de verkrijgende vennootschap
zijn overgedragen.
62 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat de artikelen 12 en 19 van de Zesde richtlijn krachtens artikel 22, lid 1, ervan van
toepassing zijn op splitsingen door oprichting van nieuwe vennootschappen in de zin van artikel 21, lid 1, van de Zesde richtlijn.
Uit artikel 22, lid 1, volgt dat men daartoe in plaats van "vennootschappen die aan de splitsing deelnemen" "de gesplitste
vennootschap" en in plaats van "verkrijgende vennootschap" "nieuwe vennootschap" dient te lezen.
63 Volgens artikel 12, lid 1, van de Zesde richtlijn moeten de lidstaten een passende bescherming bieden van de belangen der
schuldeisers van de gesplitste vennootschap wier vorderingen vóór de openbaarmaking van het splitsingsvoorstel zijn ontstaan en
ten tijde van die openbaarmaking nog niet opeisbaar zijn.
64 Artikel 12, lid 2, van de Zesde richtlijn bepaalt dat de wetgevingen der lidstaten voor de toepassing van lid 1 van dit artikel ten
minste bepalen dat deze schuldeisers recht hebben op passende waarborgen wanneer de financiële toestand van de gesplitste
vennootschap en van de vennootschap waarop de verbintenis overeenkomstig het splitsingsvoorstel overgaat, deze bescherming
nodig maakt en deze schuldeisers niet reeds over dergelijke waarborgen beschikken.
65 Bovendien volgt uit artikel 12, leden 3 en 6, van de Zesde richtlijn, gelezen in samenhang met artikel 22, lid 1, van deze
richtlijn, dat de lidstaten kunnen voorzien in hoofdelijke aansprakelijkheid van de nieuw opgerichte vennootschappen voor de
verplichtingen van de gesplitste vennootschap.
66 Het is waar dat artikel 12 van de Zesde richtlijn, dat betrekking heeft op de beschermingsinstrumenten van de schuldeisers,
geen melding maakt van de actio pauliana.
67 Desalniettemin wijst het gebruik van de uitdrukking "ten minste" in artikel 12, lid 2, van de Zesde richtlijn er, zoals de
advocaat-generaal in de punten 59 en 60 van zijn conclusie heeft opgemerkt, op dat dit artikel voorziet in een minimumregeling
voor de bescherming van de belangen van de schuldeisers van de gesplitste vennootschap ten aanzien van de vorderingen die
vóór de openbaarmaking van het splitsingsvoorstel zijn ontstaan en ten tijde van die openbaarmaking nog niet opeisbaar zijn. Dit
lid belet de lidstaten dus niet te voorzien in bijkomende instrumenten om de belangen van deze schuldeisers te beschermen voor
wat deze vorderingen betreft.
68 Bovendien blijkt uit artikel 12 van de Zesde richtlijn niet dat schuldeisers die nalaten om zich te beroepen op een van de
beschermingsinstrumenten voor de schuldeisers van de gesplitste vennootschap die overeenkomstig dit artikel in nationaal recht
zijn vastgelegd, geen gebruik kunnen maken van andere dan in dit artikel genoemde beschermingsinstrumenten.
69 Derhalve moet worden geoordeeld, gelet op de in de achtste overweging van deze richtlijn geformuleerde doelstelling om
schuldeisers, met inbegrip van obligatiehouders, alsook de houders van andere effecten van de vennootschappen die aan de
splitsing deelnemen, te beschermen tegen benadeling door splitsing, dat artikel 12 van de Zesde richtlijn niet uitsluit dat de
schuldeisers van een gesplitste vennootschap een actio pauliana kunnen instellen zoals aan de orde in het hoofdgeding, wanneer
deze bescherming noodzakelijk is wegens de financiële toestand van de gesplitste vennootschap en die van de vennootschap
waaraan de verplichting overeenkomstig het splitsingsvoorstel zal worden overgedragen. De gevolgen van een dergelijke
vordering mogen echter niet in strijd zijn met het doel van deze bepaling.
70 In dit verband moet worden opgemerkt dat uit de bewoordingen van de eerste vraag blijkt dat de schuldeisers van de gesplitste
vennootschap middels een beroep op de actio pauliana zoals bedoeld in artikel 2901 van de codice civile bij de gedwongen
tenuitvoerlegging kunnen worden bevoorrecht ten opzichte van de schuldeisers van de verkrijgende vennootschap(pen) alsmede
rang kunnen nemen boven de vennoten van deze vennootschappen. Aangezien de in het hoofdgeding aan de orde zijnde splitsing
een splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap is, moet de door de verwijzende rechter gebruikte uitdrukking
"verkrijgende vennootschap(en)" worden opgevat als de nieuw opgerichte vennootschap(pen).
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71 De in artikel 12, lid 1, van de Zesde richtlijn bedoelde minimumregeling voor de bescherming van de belangen van de
schuldeisers, gelezen in samenhang met artikel 22, lid 1, van deze richtlijn, heeft echter betrekking op de schuldeisers van de
gesplitste vennootschap en niet op die van de nieuw opgerichte vennootschappen of de vennoten ervan, aangezien deze
vennootschappen voorafgaand aan de splitsing niet bestonden.
72 Bovendien volgt uit artikel 12, lid 4, van de Zesde richtlijn, gelezen in samenhang met artikel 2, lid 3, van deze richtlijn en
artikel 13, lid 3, van de Derde richtlijn dat de bescherming "kan verschillen" voor de schuldeisers van de nieuw opgerichte
vennootschappen en die van de gesplitste vennootschap.
73 Artikel 12 van de Zesde richtlijn vereist dus niet dat de bescherming die de lidstaten aan schuldeisers van nieuw opgerichte
vennootschappen bieden, gelijkwaardig is aan de bescherming die de schuldeisers van de gesplitste vennootschap genieten.
74 Uit al deze bepalingen kan dus worden afgeleid dat de door de Zesde richtlijn doorgevoerde minimale harmonisatie van de
bescherming van de belangen van de schuldeisers van de bij de splitsing betrokken vennootschappen er niet aan in de weg staat
dat bij een splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, zoals in het hoofdgeding het geval is, voorrang wordt verleend
aan de bescherming van de belangen van de schuldeisers van de gesplitste vennootschap.
75 Gelet op een en ander moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 12 van de Zesde richtlijn, gelezen in samenhang
met de artikelen 21 en 22 van deze richtlijn, aldus moet worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat de schuldeisers van
een gesplitste vennootschap wier vorderingen dateren van vóór de splitsing, een actio pauliana instellen nadat de splitsing van
kracht is geworden, hoewel zij de overeenkomstig dit artikel 12 in het nationale recht vastgelegde beschermingsinstrumenten niet
hebben aangewend, teneinde de splitsing jegens hen overbindend te laten verklaren en executie- of bewarende maatregelen te
treffen aangaande de activa die aan de nieuw opgerichte vennootschap zijn overgedragen.

Tweede vraag
76 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 19 van de Zesde richtlijn, dat voorziet in
de regeling inzake nietigheid van splitsingen, aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat de schuldeisers van de
gesplitste vennootschap nadat de splitsing van kracht is geworden een actio pauliana instellen die de geldigheid van die splitsing
niet aantast maar het enkel mogelijk maakt dat de splitsing niet aan deze schuldeisers kan worden tegengeworpen.
77 Artikel 19 van de Zesde richtlijn bevat de regels inzake nietigheid van splitsingen. Meer bepaald beperkt dit artikel de gevallen
van nietigheid, voorziet het in een korte termijn om nietigheid in te roepen en bepaalt het dat, wanneer herstel mogelijk is van het
gebrek dat tot nietigverklaring van de splitsing kan leiden, daartoe een termijn wordt toegekend aan de betrokken
vennootschappen.
78 De Zesde richtlijn geeft geen definitie van het begrip "nietigheid".
79 Bij gebreke van een definitie ervan moeten de betekenis en de draagwijdte van dat begrip volgens vaste rechtspraak van het
Hof worden bepaald in overeenstemming met de gebruikelijke betekenis van de gebruikte termen, met inachtneming van de
context waarin zij worden gebruikt en de door de regeling waarvan zij deel uitmaken beoogde doelstellingen (arrest van 26 juli
2017, Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586, punt 73 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
80 In zijn gebruikelijke betekenis verwijst het begrip "nietigheid" naar vorderingen tot nietigverklaring van een handeling, als
gevolg waarvan deze handeling tenietgaat en die rechtswerking hebben ten aanzien van eenieder.
81 Deze betekenis van het begrip "nietigheid" wordt bevestigd door de context ervan en de door de Zesde richtlijn nagestreefde
doelstellingen, zoals de advocaat-generaal in de punten 73 tot en met 75 van zijn conclusie heeft opgemerkt.
82 Wat de context van dit begrip betreft, zij erop gewezen dat artikel 19, lid 1, onder b), van de Zesde richtlijn bepaalt dat de
nietigheid van een van kracht geworden splitsing slechts kan worden uitgesproken in drie gevallen, namelijk wegens het
ontbreken van het preventieve toezicht door de rechter of de overheid op de rechtmatigheid, of het ontbreken van een authentieke
akte, dan wel omdat is vastgesteld dat het besluit van de algemene vergadering waarbij het splitsingsvoorstel is goedgekeurd,
krachtens het nationale recht nietig of vernietigbaar is.
83 Deze drie gevallen van nietigheid betreffen de totstandkoming van de splitsing en zijn van invloed op het bestaan ervan. Het
gaat dus om gevallen die de splitsing doen tenietgaan.
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84 Wat de door de Zesde richtlijn nagestreefde doelstellingen betreft, blijkt uit de elfde overweging ervan dat de Uniewetgever
het noodzakelijk heeft geacht om de gevallen van nietigheid te beperken, waarbij enerzijds moet worden uitgegaan van het
beginsel dat gebreken waar mogelijk worden hersteld, en anderzijds voor het inroepen van nietigheid een korte termijn moet
worden gesteld om de rechtszekerheid te waarborgen in de verhouding tussen zowel de bij de splitsing betrokken
vennootschappen als tussen deze vennootschappen en derden alsook tussen de aandeelhouders. Deze doelstelling van de Zesde
richtlijn, die in artikel 19 ervan is uitgevoerd, bevestigt dat de nietigheid van een splitsing rechtswerking heeft ten aanzien van
eenieder.
85 Zoals de advocaat-generaal in punt 79 van zijn conclusie heeft opgemerkt, is de actio pauliana, zoals aan de orde in het
hoofdgeding, alleen voor de bescherming van de door de splitsing benadeelde rechten van schuldeisers bedoeld, terwijl de
vordering tot nietigverklaring tot doel heeft het niet naleven van de totstandkomingsvoorwaarden van de splitsingshandeling te
sanctioneren.
86 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt inderdaad dat de door verweerders in het hoofdgeding op grond van artikel 2901 van de
codice civile ingestelde actio pauliana het enkel mogelijk maakt dat de betrokken splitsing, en in het bijzonder de overdracht van
bepaalde in de splitsingsakte genoemde goederen, niet aan hen kan worden tegengeworpen. Deze vordering heeft geen invloed op
de geldigheid van de splitsing, doet haar niet teniet en heeft geen rechtswerking ten aanzien van eenieder.
87 Bijgevolg valt die vordering niet onder het begrip "nietigheid" in de zin van artikel 19 van de Zesde richtlijn.
88 Gelet op een en ander moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 19 van de Zesde richtlijn, dat voorziet in de
regeling inzake nietigheid van splitsingen, gelezen in samenhang met de artikelen 21 en 22 van deze richtlijn, aldus moet worden
uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat de schuldeisers van de gesplitste vennootschap nadat de splitsing van kracht is
geworden een actio pauliana instellen die de geldigheid van die splitsing niet aantast maar het enkel mogelijk maakt dat de
splitsing niet aan deze schuldeisers kan worden tegengeworpen.

Kosten
89 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de
verwijzende nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun
opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:
1. Artikel 12 van de Zesde richtlijn (82/891/EEG) van de Raad van 17 december 1982 op de grondslag van artikel 54,
lid 3, onder g), van het Verdrag betreffende splitsingen van naamloze vennootschappen zoals gewijzigd bij
richtlijn 2007/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007, gelezen in samenhang met
de artikelen 21 en 22 van richtlijn 82/891, moet aldus worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat de
schuldeisers van een gesplitste vennootschap wier vorderingen dateren van vóór de splitsing, een actio pauliana
instellen nadat de splitsing van kracht is geworden, hoewel zij de overeenkomstig dit artikel 12 in het nationale
recht vastgelegde beschermingsinstrumenten niet hebben aangewend, teneinde de splitsing jegens hen
overbindend te laten verklaren en executie- of bewarende maatregelen te treffen aangaande de activa die aan de
nieuw opgerichte vennootschap zijn overgedragen.
2. Artikel 19 van richtlijn 82/891, zoals gewijzigd bij richtlijn 2007/63, dat voorziet in de regeling inzake nietigheid
van splitsingen, gelezen in samenhang met de artikelen 21 en 22 van richtlijn 82/891, moet aldus worden uitgelegd
dat het zich er niet tegen verzet dat de schuldeisers van de gesplitste vennootschap nadat de splitsing van kracht is
geworden een actio pauliana instellen die de geldigheid van die splitsing niet aantast maar het enkel mogelijk
maakt dat de splitsing niet aan deze schuldeisers kan worden tegengeworpen.

Volledige tekst, Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU
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Vz. Orb. Antwerpen, afd. Antwerpen 7 januari 2020
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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.
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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)
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); TGRTWVR 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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Cass. (1re ch.) RG C.19.0289.F, 20 décembre 2019 (ABACUS GROUP / P. D., B. V.)

Cass. (1re ch.) RG C.19.0289.F, 20 décembre 2019 (ABACUS GROUP / P. D., B. V.) https://juportal.be (16 janvier 2020); J.T.
2020, liv. 6808, 217 et http://jt.larcier.be/ (22 mars 2020), note CHICHOYAN, D.; R.G.D.C. 2021, liv. 3, 147, note
VANSWEEVELT, T., WEYTS, B.; R.D.C. 2020 (sommaire VANDEN BERGHE, O., TYTGAT, S., VANSEVENANT, J.), liv.
3, 404 et http://www.rdc-tbh.be/ (9 juillet 2020); R.D.C. 2020, liv. 4, 520 et http://www.rdc-tbh.be/ (25 septembre 2020), note
SOMERS, S., JANSEN, S.; RPSTRV 2020, liv. 6, 771 et http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (8 octobre 2020), note
TISSOT, N., BAUWENS, T.
Sommaire 1
Selon l'article 1134, alinéas 1er et 3, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites et elles doivent être exécutées de bonne foi. Les parties peuvent régler dans la convention de cession l'incidence de la
connaissance, par le cessionnaire, de la violation des déclarations et garanties du cédant. Lorsque le cessionnaire introduit une
action basée sur une violation des déclarations et garanties dont il avait connaissance au moment de la cession, il faut considérer,
d'une part, la force obligatoire des conventions et d'autre part, la bonne foi.
Mots-clés:
Force obligatoire des conventions Bonne foi (exécution des conventions)
Transfert et cession des titres de SA, généralités

Responsabilité contractuelle, généralités

Sommaire 2
En application de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, la convention doit être exécutée de bonne foi. L'abus de droit consiste à
exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et
diligente. L'appréciation de l'abus de droit doit se faire en considérant les circonstances entourant la mise en ouvre d'un droit né
du contrat, elle ne peut en revanche avoir égard aux circonstances qui ont présidé à la naissance de ce droit.
Mots-clés:
Bonne foi (exécution des conventions) Abus de droit Force obligatoire des conventions
Responsabilité contractuelle, généralités Transfert et cession des titres de SA, généralités

Ce document est disponible sur Jurisquare: R.G.D.C. 2021, liv. 3, 147

Texte intégral
ABACUS GROUP, société anonyme, anciennement dénommée Matexi Group, dont le siège social est établi à Waregem,
Franklin Rooseveltlaan, 180, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0435.477.936,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où
il est fait élection de domicile,
contre
1. P. D.,
2. B. V.,
défendeurs en cassation.
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I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour
Sur le second moyen:
Selon l'article 1134, alinéas 1 er et 3, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit
par une personne prudente et diligente.
Si, dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte des circonstances entourant la mise en ouvre d'un droit
né du contrat, il ne peut en revanche avoir égard à celles qui ont présidé à la naissance de ce droit.
L'arrêt constate que, "par convention du 22 juillet 2010, [la demanderesse] a acquis [des défendeurs] des actions de diverses
sociétés faisant partie du groupe Duro-Home" et que l'article 7 de cette convention "et son annexe 4 contiennent les déclarations
et garanties des cédants", dont l'article 7.3 énonce que, « à moins que le contraire ne soit stipulé [.], aucune des garanties ne sera
considérée comme ayant fait l'objet d'une renonciation, limitée ou affectée d'une quelque autre manière par une quelconque
connaissance qu'aurait effectivement l'acquéreur ou qui serait imputée à celui-ci, y compris toute connaissance résultant d'un
audit d'acquisition effectué par ou pour le compte de l'acquéreur ».
Il relève que "les éléments dénoncés dans l'appel à garantie du 7 septembre 2011 étaient parfaitement connus de [la
demanderesse] lorsqu'elle a signé la convention du 22 juillet 2010" en sorte que, lorsqu'elle "négocie puis signe [cette]
convention, [.] elle sait pertinemment bien que figurent des déclarations des cédants qui ne sont pas conformes à la réalité et qui,
compte tenu des garanties accordées par ceux-ci, ont pour conséquence que demain elle pourra reprendre d'une main ce qu'elle
verse aujourd'hui aux cédants de l'autre main [.] alors que ces derniers peuvent croire légitimement [que le prix de cession]
leur sera acquis, car chaque partie à la convention sait que les déclarations contenues dans celle-ci (y compris son annexe 4) ne
sont pas conformes à la réalité et sait aussi que ce fait est connu de l'autre partie". Il énonce encore que la "mauvaise foi [de la
demanderesse] est d'autant plus patente qu'elle a pris soin d'insérer dans la convention l'article 7.3 [.] qui lui permet de faire
appel aux garanties des cédants, alors même qu'elle pourrait connaître l'inexactitude des déclarations au terme d'une due
diligence préalable à la cession des actions".
Il considère que, "si les cédants avaient pu croire que [la demanderesse] allait solliciter l'exécution des garanties, ce qui revenait
à les obliger à restituer l'intégralité du prix, ils n'auraient jamais contracté avec [la demanderesse]" et que, "s'ils ont contracté
aux conditions contenues dans la convention de cession d'actions, c'est parce qu'ils pouvaient légitimement s'attendre à ce que
[la demanderesse] ne sollicite pas l'exécution des garanties contractuelles" en sorte que celle-ci "commet [.] un abus de droit en
déjouant les attentes légitimes des cédants".
L'arrêt, qui déduit un abus de la demanderesse du droit d'exécuter les garanties conventionnelles des circonstances ayant
déterminé la naissance même de ce droit, viole la disposition légale précitée.
Le moyen est fondé.
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Par ces motifs, La Cour
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck,
président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise,
et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille dixneuf par le président de section Christian Storck, en présence
de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Texte intégral, Site web Cour de cassation
Texte intégral, Revue générale de droit civil belge
Ce document est disponible sur Jurisquare: R.G.D.C. 2021, liv. 3, 147
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Cass. (1e k.) AR C.19.0010.N, 19 december 2019 (R.B. / Faillissement BVBA Q.C.)

Cass. (1e k.) AR C.19.0010.N, 19 december 2019 (R.B. / Faillissement BVBA Q.C.) https://juportal.be (28 september 2020); RW
2020-21 (samenvatting), afl. 4, 136 en http://www.rw.be/ (19 september 2020)
Samenvatting
Volgens het in deze zaak van toepassing zijnde art. 198, § 1 W.Venn. verjaren door verloop van vijf jaren alle rechtsvorderingen
tegen zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, leden van de raad van toezicht, commissarissen, vereffenaars, wegens
verrichtingen i.v.m. hun taak, te rekenen vanaf de ontdekking. Hieruit volgt dat de verjaring begint te lopen zodra de
verrichtingen niet meer verborgen worden gehouden en de benadeelde in de mogelijkheid verkeert deze te kennen. Die kennis
slaat op alle omstandigheden die vereist zijn voor het instellen van deze rechtsvorderingen. Het opzettelijke of frauduleuze
karakter van de verrichting kan een dergelijke omstandigheid uitmaken.
Trefwoorden:
Rechtsvorderingen en verjaringstermijnen (vennootschap)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2020-21 (samenvatting), afl. 4, 136 en http://www.rw.be/ (19 september
2020)
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Kh. Luik (afd. Verviers) (2e k.) 16 december 2019

Kh. Luik (afd. Verviers) (2e k.) 16 december 2019 TRVRPS 2020, afl. 5, 614 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (22
augustus 2020), noot HANNOUILLE, A.
Samenvatting 1
De vordering tot nietigverklaring van een overdracht van schuldvordering strekt ertoe een wederzijdse overeenkomst nietig te
verklaren die in uitvoering van een besluit van de raad van bestuur is gesloten. Aangezien de contractuele tegenpartij - de
overnemer - niet in het geding is, is de vordering onontvankelijk.
Trefwoorden:
Rechtsvorderingen en verjaringstermijnen (vennootschap) Hoedanigheid om in rechte op te treden
Nietigheid van besluiten van de raad van bestuur (vennootschap)
Samenvatting 2
De vordering tot nietigverklaring van een besluit van de raad van bestuur die steunt op een schending van art. 523 W.Venn.,
ingesteld door een minderheidsaandeelhouder, is niet ontvankelijk nu dergelijke vordering aan de vennootschap is voorbehouden.
Trefwoorden:
Belangenconflict (NV) Hoedanigheid om in rechte op te treden
Nietigheid van besluiten van de raad van bestuur (vennootschap) Rechtsvorderingen en verjaringstermijnen (vennootschap)
Samenvatting 3
Het Wetboek van Vennootschappen bevat geen princiepsbepaling aangaande de nietigverklaring en/of schorsing van beslissingen
van bestuursorganen. Desalniettemin is het mogelijk om, via een per analogiam toepassing van de nietigheids-/schorsingsgronden
voor besluiten van de algemene vergadering, de nietigverklaring van een besluit van de raad van bestuur van een naamloze
vennootschap te verzoeken.
Zowel de machtsafwending als het misbruik van meerderheid zijn mogelijke nietigheidsgronden voor besluiten van de algemene
vergadering. Machtsafwending omvat elke onregelmatigheid van een besluit van de algemene vergadering wat het doel betreft,
hetgeen o.m. het geval is wanneer het besluit van de algemene vergadering is ingegeven door andere belangen dan het
vennootschapsbelang. Bovendien kan een misbruik van bevoegdheid in de vorm van een schending van het gelijkheidsbeginsel
tussen aandeelhouders een grond voor nietigverklaring van een besluit van een orgaan vormen indien die schending niet door het
belang van de vennootschap kan worden gerechtvaardigd. Het vennootschapsbelang wordt gevormd door het collectief
winstbelang van de huidige en toekomstige vennoten. Bijgevolg heeft een minderheidsaandeelhouder ontegensprekelijk
voldoende belang en hoedanigheid om een schending van het vennootschapsbelang in te roepen.
Het was toegelaten om het groepsbelang mee in overweging te nemen, op voorwaarde dat de intragroepsbijstand de situatie van
de bijstandverlenende vennootschap niet in het gedrang brengt en de bijstand was verleend in de hoop dat er een vergoeding
tegenover komt te staan.
Trefwoorden:
Nietigheid van besluiten van de raad van bestuur (vennootschap) Vennootschap, affectio societatis
Nietigheid van besluiten van de algemene vergadering (vennootschap)
Rechtsvorderingen en verjaringstermijnen (vennootschap) Belangenconflict (NV)
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M&D Seminars

388

M&D Seminars

389

Antwerpen (B5 M k.) nr. 2019/EV/28, 28 november 2019

Antwerpen (B5 M k.) nr. 2019/EV/28, 28 november 2019 TBH 2020, afl. 6, 790 en http://www.rdc-tbh.be/ (15 november 2020);
TIBR 2020, afl. 2, RS-112 en http://www.tibr.be/ (5 november 2020); TRVRPS 2020, afl. 3, 332 en
http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (9 juni 2020), noot ROELANTS, M.
Samenvatting 1
Het begrip "persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent" betekent dat deze een persoonlijk economisch doel en winst
nastreeft, hetgeen het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt veronderstelt. De uitoefening van het mandaat
van bestuurder maakt naar omstandigheden een activiteit uit waarmee de bestuurder diensten aanbiedt aan de vennootschap.
Trefwoorden:
Onderneming, algemeen

Aangifte faillissement

Samenvatting 2
De aangifte van staking van betaling waartoe een ondernemer gehouden is overeenkomstig art. XX.102 WER is geen
gedinginleidende akte. De aangifte van de staking van betaling is niet te behandelen als zijnde een verzoekschrift tot
faillietverklaring.
Trefwoorden:
Aangifte faillissement

Faillietverklaring

Samenvatting 3
Hoewel in het WER niet uitdrukkelijk geregeld is in welke vorm de rechtbank de aangifte van staking van betaling moet
afwijzen, kan ervan uit worden gegaan dat die afwijzing moet gebeuren in een vonnis waartegen een rechtsmiddel kan worden
aangewend. Vermits de schuldenaar geen procespartij wordt in het geding en hij dat maar wordt ingeval hij failliet wordt
verklaard, kan de schuldenaar geen hoger beroep aantekenen tegen het vonnis dat de aangifte afwijst.
Trefwoorden:
Aangifte faillissement

Rechtsmiddelen (vonnis van faillietverklaring)

Samenvatting 4
De omstandigheid dat bij gebrek aan wederpartij het derdenverzet niet bij dagvaarding kan gebeuren, belet het instellen van een
derdenverzet niet. Dit derdenverzet kan gebeuren bij verzoekschrift. De dagvaarding van de rechtbank/griffier kan, hoewel
overbodig, aangezien worden als een verzoekschrift.
Trefwoorden:
Rechtsmiddelen (vonnis van faillietverklaring)
Aangifte faillissement

Eenzijdig verzoekschrift (gerechtelijk recht)

Derdenverzet

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TIBR 2020, afl. 2, RS-112 en http://www.tibr.be/ (5 november 2020)
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Luik nr. 2018/RG/1296, 27 november 2019

Luik nr. 2018/RG/1296, 27 november 2019 TBH 2020, afl. 5, 671 en http://www.rdc-tbh.be/ (29 oktober 2020), noot
LAMBRECHT, D.
Samenvatting
Wat betreft de aansprakelijkheid van organen van een rechtspersoon voor het foutief voortzetten van een verlieslatende activiteit,
bestaat de fout uit een overtreding van de algemene zorgvuldigheidsnorm die zou hebben opgelegd een einde te stellen aan de
maatschappelijke activiteiten. Het gaat om een quasi delictuele fout.
Een normaal voorzichtige en waakzame bestuurder dient de nodige besluiten te trekken uit de lezing van de balansen van de
vorige boekjaren en niet dezelfde fouten te herhalen. De fout ontstaat precies wanneer zeker wordt dat de oorspronkelijk
vergeefbare appreciatiefout blijft voortduren, zich herhaalt, toeneemt.
Er is bijvoorbeeld sprake van fout, in bovenvermelde zin, wanneer blijkt uit de chronologie van de feiten, uit de eerdere en
achtereenvolgende faillissementen betreffende dezelfde uitbating, dat de enige vennoot-zaakvoerder nooit is overgegaan of heeft
laten overgaan tot een ernstige analyse van de oorzaken van het deficit van de uitbating en dat geen enkel ernstige maatregel ooit
werd overwogen om de verliezen te verminderen.
In dit verband ontmoeten totaal lege stijlformules bevat in een door de enige zaakvoerder op grond van artikel 332 van het
Wetboek van Vennootschappen opgesteld verslag geenszins de voorschriften van dit artikel vermits de zaakvoerder er niet
concreet uiteenzet welke maatregelen hij beoogt te nemen teneinde de financiële situatie van de onderneming te herstellen.
Bovendien getuigen zulke formules van een schuldige nonchalance in hoofde van de enige vennoot-zaakvoerder, in het bijzonder
wanneer de vennootschap, m.b.t. de 10 jaren voorafgaand aan het faillissement, elke keer een negatief netto-actief heeft gekend
alsook (tenminste) 5 keer belangrijke verliezen heeft gekend. In deze omstandigheden is het foutief gedrag uitvoerig vastgesteld
om de activiteit te hebben voortgezet na het 6de jaar voorafgaand aan het faillissementsjaar.
De collectieve schade - gemeenschappelijk aan het geheel (van de massa) van de schuldeisers - waarvan de curator aldus
vergoeding vordert bestaat uit de vermeerdering van het passief voortvloeiend uit het foutief voortzetten van de activiteiten. Het
kan verantwoord zijn voor de curator om hiertoe een bedrag te vorderen bestaande uit het gemiddelde tussen de verliezen in de
verschillende jaarrekeningen en het globaal passief op ongeveer 2 maanden na de dagvaarding van de curator tegen de enige
vennoot-zaakvoerder.
Trefwoorden:
Alarmbelprocedure (instandhouding vermogen BV) Zorgvuldigheidsnorm (onrechtmatige daad)
Schade (onrechtmatige daad), algemeen Onrechtmatige daad (aansprakelijkheid bestuurder BV)
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Rechtspraak
L’une des conditions de l’action paulienne n’étant pas remplie, comme dit ci-avant sub II D 2, il s’ensuit que les actes
litigieux ne sont pas inopposables à la masse.
M. J.T. n’a donc pas à justifier à la curatelle les inscriptions
comptables dont il a bénéficié.

PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant contradictoirement ;
Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l’emploi
des langues en matière judiciaire ;
Reçoit l’appel.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reçu la demande, l’a déclarée non fondée à l’égard de M. J.T. et a
condamné Me BRUX Q.Q. à lui payer des frais et dépens,
liquidés à la somme de 3.000 €.
Statuant en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, dit la demande partiellement fondée à l’égard de M. A.L.
Condamne M. A.L. à payer à Me BRUX Q.Q. la somme de
39.300 €, à majorer des intérêts au taux légal à dater de la
citation et jusqu’à parfait paiement.
Déboute Me BRUX Q.Q. du surplus de ses prétentions.
Condamne M. A.L. aux frais et dépens des deux instances,
ramenés à 499,52 € (moitié des frais de citation, soit
269,52 €, et frais d’appel, soit 230 €) pour Me BRUX Q.Q., et
lui délaisse ses frais et dépens en ces instances.
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Mons (1re ch.), 18 novembre 2019
RG : 2019/RG/71
Siège : J. Matagne, C. Knoops et J. Cowez
Avocats : Anne Boucquey, Pascal Lemaigre, Eric Jacques

Faillite – Responsabilité des administrateurs d’une ASBL
– Absence de reconnaissance de responsabilité – Bases
légales – Faute distincte – Quasi-immunité – Responsabilité personnelle de l’ASBL
Pour qu’il puisse être déduit d’un silence, une reconnaissance de
responsabilité, il faut que ce silence soit circonstancié, ce qui implique qu’il s’accompagne d’autres éléments ayant pour effet de
lui donner une signification exempte d’ambiguïté.
Les administrateurs bénévoles d’une ASBL ne peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 3 juillet 2005 relatives aux droits
des volontaires pour échapper à leur responsabilité. En effet, la
loi de 1921 sur les ASBL prime la loi sur le volontariat.
Par application de l’article 14bis de la loi du 27 juin 1921, les
organes de gestion des ASBL ne sont pas personnellement liés
par les engagements contractuels de l’ASBL. La responsabilité
aquilienne des administrateurs peut toutefois être engagée
à condition que, d’une part, la faute soit distincte de la faute
contractuelle et que, d’autre part, le dommage soit différent de
celui causé par l’inexécution du contrat.
Cette quasi-immunité est écartée lorsque le manquement
contractuel est aussi une faute pénale.
La responsabilité aquilienne d’un administrateur en cas de faute
engageant la responsabilité aquilienne personnelle de l’ASBL,
ne peut être recherchée que par des personnes qui ne sont pas
des contractants de la personne morale.

Faillissement – Aansprakelijkheid van de bestuurders
van een vzw – Geen erkenning van aansprakelijkheid –
Rechtsgrond – Onderscheiden fout – Quasi-immuniteit
– Persoonlijke aansprakelijkheid van de vzw
Om uit een stilzwijgen een erkenning van aansprakelijkheid te
kunnen afleiden, moet dit stilzwijgen omstandig zijn, wat impliceert dat het vergezeld is van andere elementen die tot gevolg
hebben dat het een betekenis krijgt die vrij is van dubbelzinnigheid.
De vrijwillige bestuurders van een vereniging zonder winstoogmerk kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van de wet
van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers om zich
aan hun aansprakelijkheid te onttrekken. De wet van 1921 op de
vzw heeft immers voorrang op de wet op het vrijwilligerswerk.
Overeenkomstig artikel 14bis van de wet van 27 juni 1921 zijn
de bestuursorganen van de vzw’s niet persoonlijk gebonden
door de contractuele verplichtingen van de vzw. De buitencontractuele aansprakelijkheid van de bestuurders kan echter wel
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Le curateur soutient à titre subsidiaire qu’une simulation est
intervenue, les associés ayant, dès le départ, une connaissance personnelle de ce que les prêts faits par la société
étaient destinés à être effacés par l’octroi d’une rémunération équivalente aux retraits désordonnés opérés par eux.
Il y a simulation lorsque les parties font un ou plusieurs
actes apparents dont elles conviennent de modifier ou de
détruire les effets par une autre convention demeurée secrète (V. Cass., 27 septembre 2012, Pas., 2012, n° 494 ; P. Van
Ommeslaghe, « La simulation en droit des obligations »,
in P.A. Foriers (dir.), « Les obligations contractuelles, »
Bruxelles, Éditions du Jeune barreau de Bruxelles, 2000,
p. 148).
Afin qu’il soit question de simulation au sens de l’article 1321 du Code civil, il convient, tout d’abord, de constater l’existence de deux conventions.
L’une, l’« acte ostensible », a pour unique objectif de mettre
en lumière la volonté déclarée des parties ; l’autre, la
« contre-lettre », est secrète et exprime leur volonté réelle ;
elle doit « détruire la convention apparente, en modifier la
nature ou les effets » (V. Cass., 20 décembre 1999, Pas., 1999,
I, p. 1709 ; Cass., 7 décembre 1979, Pas., 1980, I, p. 446 ;
Cass., 14 avril 1964, Pas., 1964, I, p. 685).
Ces deux conventions doivent avoir été conclues simultanément et entre les mêmes parties.
« La simulation est essentiellement volontaire. C’est une situation voulue telle par les parties, et qui n’existe que si
elle est voulue telle. Il faut qu’on se soit réellement entendu
pour donner le change et masquer la situation véritable » (V.
H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, 3ème
édition, p. 619).
La volonté de cacher la réalité à l’aide de la convention
ostensible est un élément nécessaire (V. P. Wéry, Droit des
obligations, vol. 1, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, p. 877).
En l’espèce, la preuve d’une simulation et d’une convention
secrète n’est pas rapportée.

Company: x

IV) Simulation et nemo auditur

Condamne Me BRUX Q.Q. aux frais et dépens d’appel de M.
J.T., liquidés à 3.000 €.
(…)
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I) Antécédents
Il convient de renvoyer à l’exposé du premier juge quant aux
faits de la cause et à l’objet de la demande.
Il suffit de rappeler succinctement ce qui suit :
– En 2010, la SPRL BHC a contracté avec l’ASBL CAAD
pour des prestations et livraisons de matériel informatique
– ses factures demeurant impayées, la SPRL BHC a fait citer
l’ASBL devant le tribunal de première instance du Hainaut,
division Mons
– par jugement du 9 novembre 2011, l’ASBL a été condamnée à payer à la SPRL la somme de 79.454 € majorée d’intérêts conventionnels et d’une clause pénale
– L’ASBL CAAD a été dissoute par jugement par défaut du
15 octobre 2015 du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, confirmé sur opposition par jugement
du 22 juin 2016
– Par citations des 28 août et 6 septembre 2017, la SPRL
BHC a assigné les anciens administrateurs de l’ASBL CAAD
(M. P.S., M. D.W., Mme M.V. et Mme E.N.) devant le tribunal
de première instance du Hainaut, division Mons, en demandant leur condamnation solidaire à payer 106.158 € majorés
d’intérêts sur pied de l’article 1382 du Code civil
– La SPRL BHC soutenait en substance que les administrateurs se sont abstenus de déposer les comptes annuels, que
cette absence de dépôt a entraîné la liquidation de l’ASBL,
que la liquidation l’a empêchée d’exécuter le jugement du
9 novembre 2011
– Par jugement du 20 septembre 2018, la demande a été déclarée recevable et non fondée ; la SPRL BHC a été condamnée aux dépens
– Par requête du 29 janvier 2019, la SPRL BHC a interjeté
appel de ce jugement
– Par conclusions, Mme E.N. a formé un appel incident en
soutenant qu’il y avait lieu de surseoir à statuer quant à la
demande formée à son encontre.
II) Demande à l’encontre de M. D.W., M. P.S. et Mme M.V.
A. BHC soutient que les anciens administrateurs de l’ASBL
ont reconnu leur responsabilité en ne contestant pas le courrier qu’elle leur a fait adresser le 14 avril 2016.
L’on ne peut cependant déduire aucune reconnaissance de
responsabilité du silence de M. D.W. et de Mme M.V.
Pour qu’il ait une telle portée, il faut que le silence soit circonstancié, ce qui implique qu’il s’accompagne d’autres
éléments ayant pour effet de lui donner une signification
exempte d’ambiguïté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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Quant à M. P.S., il a répondu au courrier en des termes qui
ne peuvent être interprétés comme constituant une reconnaissance de responsabilité.
B. Les trois anciens administrateurs affirment qu’ils intervenaient de manière bénévole et estiment pouvoir se prévaloir
des dispositions de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits
des volontaires.
Toutefois, en ce qui concerne la responsabilité des administrateurs, la loi de 1921 sur les ASBL, applicable en l’espèce,
prime la loi sur le volontariat, comme l’a précisé la Cour
constitutionnelle dans un arrêt du 19 décembre 2007 (M.B.
du 12 janvier 2018).
La responsabilité des administrateurs d’ASBL n’entre donc
pas dans le champ d’application de la loi du 3 juillet 2005.
C) C’est également en vain qu’ils prétendent que l’ASBL
CAAD, petite ASBL, n’était pas tenue d’établir des comptes
annuels et de les déposer.
La loi du 27 juin 1921 imposait aux ASBL d’établir des
comptes annuels (article 17) et de les déposer, soit au greffe
du tribunal de commerce (petites ASBL) soit à la BNB
(grandes ASBL).
Il est constant que ces obligations n’ont pas été respectées,
ce qui est susceptible d’engager la responsabilité aquilienne
des administrateurs et de l’ASBL vis-à-vis des tiers.
D. Par application de l’article 14 bis de la loi du 27 juin
1921, les organes de gestion des ASBL ne sont pas personnellement liés par les engagements contractuels de l’ASBL.
Les administrateurs ne peuvent ainsi être poursuivis sur la
base contractuelle pour une inexécution fautive de contrats
dont ils ne sont pas des parties contractantes.
Leur responsabilité aquilienne peut cependant être engagée
si les conditions du cumul de responsabilités sont remplies :
– D’une part, la faute aquilienne de l’administrateur doit
être distincte de la faute contractuelle
– D’autre part, le dommage doit être différent de celui
causé par l’inexécution du contrat (V. M. COIPEL et M. DAVAGIE, « La responsabilité civile des administrateurs » in
« La responsabilité de l’ASBL et de ses dirigeants », p. 84,
n° 61 et in Rép. Not., tome XII « Le droit commercial et économique », Livre 8 « Les associations sans but lucratif »,
p. 914, n° 1280).
La condition d’un dommage différent continue à procurer aux agents d’exécution une quasi-immunité car il est
fort rare que le cocontractant de l’ASBL puisse apporter la
preuve d’un dommage différent consécutif à la faute aquilienne (ibidem).
Toutefois, cette quasi-immunité est écartée lorsque le manquement contractuel est aussi une faute pénale.
En l’espèce, les manquements avérés quant au dépôt des
comptes annuels de l’ASBL ne sont pas constitutifs d’une
infraction pénale.
Aucune infraction pénale n’est établie, de sorte que les deux
conditions mentionnées ci-avant doivent être réunies.
Il est manifeste que la seconde condition n’est pas remplie,
BHC réclamant le dommage résultant de l’inexécution du
contrat, soit le prix qui aurait dû lui être payé, et qu’elle a
facturé, pour ses prestations.
La demande doit par conséquent être dite non fondée.
E. La responsabilité aquilienne d’un administrateur peut
également être engagée lorsque sa faute engage la responsabilité aquilienne personnelle de l’ASBL.
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worden ingeroepen, op voorwaarde dat enerzijds de fout losstaat van de contractuele fout en anderzijds de schade verschillend is van de schade veroorzaakt door de niet-uitvoering van
de overeenkomst.
Deze quasi-immuniteit is uitgesloten wanneer de contractbreuk
ook een strafrechtelijke fout is.
De buitencontractuele aansprakelijkheid van een bestuurder in
het geval dat de fout de buitencontractuele aansprakelijkheid
van de vzw met zich meebrengt, kan enkel worden ingeroepen
door personen die geen contractpartijen zijn van de rechtspersoon.
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III) Demande à l’encontre de Mme E.N.
Mme E.N. conteste avoir jamais été administratrice de l’ASBL CAAD.
Des publications relatives à cette ASBL la renseignant en
qualité d’administratrice, elle a déposé plainte pénale du
chef de faux et usage de faux et d’usurpation d’identité.
Elle estime qu’il convient de surseoir à statuer en application de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
L’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que l’exercice de l’action civile est suspendu
tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action
publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action
civile.
Pour que la règle s’applique, il faut que l’action publique
soit déjà intentée, c’est-à-dire que le magistrat instructeur ou
la juridiction répressive soit effectivement saisi.
Elle ne s’applique pas lorsque la décision à rendre ultérieurement par le juge répressif n’est susceptible ni de contredire la décision du juge civil, ni d’exercer une influence sur
la solution du litige dont celui-ci est effectivement saisi (V.
H-D BOSLY, D. VANDERMEERSCH, « Droit de la procédure
pénale », 3ème édition, p. 251).
Le premier juge n’avait pas sursis à statuer car Mme E.N.
n’avait pas justifié par pièces du dépôt d’une plainte avec
constitution de partie civile.
Ces pièces sont désormais produites et il en ressort qu’une
plainte avec constitution de partie civile a été déposée le
8 février 2018 devant un juge d’instruction du tribunal de
première instance francophone de Bruxelles.
Toutefois, pour qu’il y ait lieu à surséance, il faut que l’action publique soit susceptible d’exercer une influence sur la
solution du litige dont la cour est saisie.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, eu égard à ce qui a été dit
ci-avant quant à la responsabilité des administrateurs de
l’ASBL.
Cela s’applique mutatis mutandis à Mme E.N. et la demande
à son encontre serait par conséquent non fondée même si
elle avait la qualité d’administratrice qu’elle dénie.
Il n’y a donc pas lieu à surséance et il convient de dire la
demande à son encontre non fondée.
IV) Frais et dépens
A titre subsidiaire, BHC sollicite la réduction des indemnités de procédure des deux instances, en vantant sa capacité
financière limitée et le caractère déraisonnable de la situation tandis que M. D.W. postule la majoration de l’indemnité de procédure d’appel.

80 – D.A.O.R. 2020/2 – n° 134

PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant contradictoirement ;
Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l’emploi
des langues en matière judiciaire ;
Reçoit les appels et les dits non fondés, hormis en ce qui
concerne les dépens.
Condamne la SPRL BHC aux frais et dépens des deux instances, ramenés à 2.400 € (2 × 1.200) pour M. D.W., 2.400 €
pour Mme E.N., 1.200 € pour M. P.S. et 1.200 € pour Mme
M.V., et lui délaisse ses frais et dépens en celles-ci.
(…)

Antwerpen 21 januari 2020
AR: 2018/FA/776
Zetel: C. Janseghers
Advocaten: Hubert Sturtewagen, Joris J. De Smet

Borgstelling – Vordering tot nietigverklaring door echtgenote – Laattijdig (neen) – Gevaar voor gezinsbelangen
– Beoordeling
Een echtgenote vordert de nietigverklaring van de borgstelling aangegaan door haar echtgenoot met betrekking tot een
leasingcontract voor een personenwagen.
Overeenkomstig artikel 224 § 2 van het Burgerlijk Wetboek
moet de vordering tot nietigverklaring of schadevergoeding,
op straffe van verval, worden ingesteld binnen een jaar na de
dag waarop de handeling ter kennis is gekomen van de echtgenoot-eiser.
Er wordt niet aangetoond dat de vordering laattijdig is in casu.
Het loutere feit dat zij was gehuwd met de borgsteller en dat zij
wellicht ook met de wagens zal hebben (mee)gereden volstaat
niet: in die optiek zou de wettelijke vervaltermijn weinig of geen
zin hebben en zou men kunnen stellen dat de eis tot nietigverklaring vervalt binnen het jaar na de borgstelling, wat strijdt
met de tekst van de wet(telijke vervaltermijn).
Enkel de borgstellingen die de belangen van het gezin in gevaar brengen, kunnen op grond van artikel 224 § 1, 4° van het
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F. Il ressort des considérations qui précèdent que la demande formée à l’encontre de ces trois administrateurs n’est
pas fondée.

La situation apparaît manifestement déraisonnable, compte
tenu d’une part de ce que BHC est une petite société, disposant d’une créance importante et non contestée de 79.454 €
en principal envers l’ASBL CAAD, dont elle n’obtiendra
jamais paiement, et d’autre part de ce que l’action a été intentée en raison de la faute avérée des administrateurs de
l’ASBL qui ont omis de déposer les comptes annuels.
Les indemnités de procédure des deux instances seront
ainsi ramenées au montant minimum de 1.200 €.
En première instance, M. P.S., dont les dépens n’ont pas été
liquidés, n’a pas conclu et a fait choix du même conseil que
Mme M.V. pour les plaidoiries.
En appel, ils sont assistés du même conseil, ayant des intérêts communs, et ont déposé des conclusions communes.
Eu égard au fait qu’ils ont ainsi pu réduire leurs frais de
défense, il y a lieu de dire que chacun d’eux n’a droit qu’à
la moitié de l’indemnité de procédure réduite pour chaque
instance.

Company: x

Toutefois, en cette hypothèse, les tiers concernés, qui
peuvent rechercher cette responsabilité, sont toutes les personnes qui ne sont pas des cocontractants de la personne
morale (V. M. COIPEL et M. DAVAGIE, op. cit., p. 87, n° 63).
Cette hypothèse ne s’applique donc pas à BHC, laquelle doit
remplir les conditions du cumul de responsabilités.
Les nombreuses allégations de BHC quant à de prétendues
fautes des administrateurs ne modifient donc pas ce qui est
exposé ci-avant sub D.
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Cass. (1e k.) AR C.19.0052.N, 7 november 2019 (ARCHITECTENBUREAU HAEMERS
bvba / Johan BOGAERT, Petra SEYMOENS, Thierry VAN DOOSSELAERE, e.a.)

Cass. (1e k.) AR C.19.0052.N, 7 november 2019 (ARCHITECTENBUREAU HAEMERS bvba / Johan BOGAERT, Petra
SEYMOENS, Thierry VAN DOOSSELAERE, e.a.) http://www.cass.be (2 december 2019), concl. VAN INGELGEM, A.; JDSC
2020, afl. 1, 249, noot LEMAL, M.; TBH 2020, afl. 5, 654 en http://www.rdc-tbh.be/ (29 oktober 2020), noot AYDOGDU, R.;
TRVRPS 2020, afl. 5, 610 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (22 augustus 2020), noot BERCKMANS, C.
Samenvatting 1
Het passief voortbestaan van de vennootschap na sluiting van haar vereffening, laat de vereffende vennootschap toe om een
rechtsmiddel in te stellen tegen een veroordelende rechterlijke beslissing gewezen na de sluiting van de vereffening in een
procedure die nog lopende was ten tijde van de vereffening.
Trefwoorden:
Rechtsvorderingen en verjaringstermijnen (vennootschap)
Afsluiting vereffening vennootschap

Gevolgen vereffening vennootschap

Samenvatting 2
De sluiting van de vereffening van een vennootschap overeenkomstig de artikelen 194 en 195 Wetboek van Vennootschappen,
maakt in beginsel een einde aan het bestaan en de rechtspersoonlijkheid van deze vennootschap; de vereffende vennootschap
wordt geacht voort te bestaan om zich te verweren tegen vorderingen die de schuldeisers conform artikel 198, §1, derde
streepje, Wetboek van Vennootschappen tijdig hebben ingesteld tegen de vennootschap, alsook ten aanzien van vorderingen
die reeds voor de sluiting van de vereffening tegen de vennootschap werden ingesteld. (Artt. 183, § 1, eerste lid, 194, 195, en 198,
§ 1, derde streepje WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN van 7 mei 1999).
Trefwoorden:
Gevolgen vereffening vennootschap

Afsluiting vereffening vennootschap

Volledige tekst
ARCHITECTENBUREAU HAEMERS bvba, in vereffening, met zetel te 1780 Wemmel, Rassel 114, ingeschreven in het KBO
onder het nummer 0446.661.145,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,
tegen
1a. Johan BOGAERT, advocaat, in zijn hoedanigheid van curator over het faillissement van A.N.V.A Bouwonderneming cvba,
ingeschreven in het KBO onder het nummer 0433.322.952,
1b. Petra SEYMOENS, advocaat, in haar hoedanigheid van curator over het faillissement van A.N.V.A. Bouwonderneming cvba,
ingeschreven in het KBO onder het nummer 0433.322.952,
2. Thierry VAN DOOSSELAERE, advocaat, in zijn hoedanigheid van curator over het faillissement van V.S. Invest nv,
ingeschreven in het KBO onder het nummer 0458.847.414,
3. LEMCO bvba, met zetel te 1790 Affligem (Hekelgem), Kluisdreef 1, ingeschreven in het KBO onder het nummer
0417.543.428,
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4. GEBROEDERS MAES bvba, met zetel te 9120 Beveren-Waas, Achterhoek 10, ingeschreven in het KBO onder het nummer
0462.301.802,
verweerders,
5. VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN DE RESIDENTIE PIETRA, met zetel te 1800 Vilvoorde, Perksestraat 4, bus
A/6, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0889.470.697,
verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie,
6. FEDERALE VERZEKERINGEN cvba, met zetel te 1000 Brussel, Stoofstraat 12, ingeschreven in het KBO onder het nummer
0403.257.506,
verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 23 november 2018.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 18 september 2019 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem 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. Krachtens artikel 183, § 1, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen, wordt een vennootschap na ontbinding geacht voort te
bestaan voor haar vereffening.
De sluiting van de vereffening van een vennootschap overeenkomstig de artikelen 194 en 195 Wetboek van Vennootschappen,
maakt in beginsel een einde aan het bestaan en de rechtspersoonlijkheid van deze vennootschap.
De verdwijning van de rechtspersoon is evenwel niet absoluut.
De vereffende vennootschap wordt geacht voort te bestaan om zich te verweren tegen vorderingen die de schuldeisers conform
artikel 198, § 1, derde streepje, Wetboek van Vennootschappen tijdig hebben ingesteld tegen de vennootschap, alsook ten aanzien
van vorderingen die reeds voor de sluiting van de vereffening tegen de vennootschap werden ingesteld.
2. Dit passief voortbestaan, dat de bescherming beoogt van de schuldeisers van de vennootschap, laat de vereffende vennootschap
ook toe om een rechtsmiddel in te stellen tegen een veroordelende rechterlijke beslissing gewezen na de sluiting van de
vereffening in een procedure die nog lopende was ten tijde van de vereffening.
3. De appelrechter stelt vast dat:
de eiseres bij verzoekschrift neergelegd op 7 september 2012 ter griffie van de rechtbank van koophandel te
© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
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Dendermonde vrijwillig is tussengekomen in een geding betreffende haar aansprakelijkheid;
de eiseres op 11 juni 2013 werd ontbonden en in vereffening gesteld met onmiddellijke sluiting van de vereffening;
bij vonnis van 22 juni 2017 van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde, de eiseres, samen met
anderen, veroordeeld werd tot schadevergoeding;
de eiseres op 23 oktober 2017 tegen dit vonnis hoger beroep heeft ingesteld.
4. De appelrechter oordeelt dat de eiseres zichzelf het instellen van het rechtsmiddel van hoger beroep onmogelijk heeft gemaakt
door wetens en willens de vereffening vroegtijdig te sluiten, niettegenstaande zij wist dat haar aansprakelijkheid in het geding
was in de lopende procedure.
5. Door op die gronden het hoger beroep van de eiseres niet ontvankelijk te verklaren, verantwoordt de appelrechter zijn
beslissing niet naar recht.
Het middel 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 Geert Jocqué en Koenraad Moens, en in
openbare rechtszitting van 7 november 2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaatgeneraal André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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Brussel nr. 2019/QR/42, 28 oktober 2019

Brussel nr. 2019/QR/42, 28 oktober 2019 TBH 2020, afl. 6, 788 en http://www.rdc-tbh.be/ (15 november 2020); TIBR 2020, afl.
2, RS-118 en http://www.tibr.be/ (5 november 2020)
Samenvatting
Vermits de functie van vennootschapsbestuurder niet in het kader van een arbeidsovereenkomst kan worden uitgeoefend, oefent
een bestuurder of zaakvoerder zijn functie als bestuurder of zaakvoerder steeds zelfstandig uit als bedoeld in artikel I.1, 1°, eerste
lid, (a) WER.
De uitoefening van een beroepsactiviteit impliceert de aanwezigheid van een duurzame activiteit die zelfstandig wordt
ontwikkeld met het oogmerk winst te behalen. De vaststelling dat een zaakvoerder tijdens een bepaalde periode geen vergoeding
heeft verkregen voor de uitoefening van zijn mandaat in de vennootschap doet geen afbreuk aan de eventuele bedoeling van de
zaakvoerder om winst te behalen uit de uitgeoefende activiteit.
De zaakvoerder die zijn functie als zaakvoerder als beroepsactiviteit uitoefent is een onderneming in de zin van artikel I.1, 1°,
eerste lid, (a) WER voor wat betreft de uitoefening van zijn mandaat.
Commentaar:
Vonnis a quo: Kh. Brussel nr. O/19/00584, 25 juni 2019, «TIBR» 2020, afl. 2, RS-120.
Trefwoorden:
Voormalige ondernemer (faillissement)

Onderneming, algemeen

Vennootschapsmandataris (sociaal statuut zelfstandigen)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TIBR 2020, afl. 2, RS-118 en http://www.tibr.be/ (5 november 2020)
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Jurisprudence

III. Droit des sociétés – III. Vennootschapsrecht
Mons (13e ch.), 14 octobre 2019
RG : 2018/RF/8 2019/RF/1
Siège : Jean Matagne
Avocats : Filip Van Trimpont, Geoffrey Froidbis

mogelijk is om de tegenpartij te identificeren, en [3] in gevallen
van extreme urgentie. In het onderhavige geval was er sprake
van extreme urgentie omdat de oorspronkelijke aanvragers
ernstige redenen hadden om te vrezen dat de activa van hun
bedrijven zonder hun toestemming tegen lage prijzen zouden
worden verkocht en dat deze activa nadien niet meer zouden
kunnen worden gerecupereerd.

(…)

Mesures provisoires – Référé unilatéral – Extrême urgence – Cession et délocalisation d’actifs de société –
Proportionnalité et nécessité des mesures provisoires
Il ne peut être fait recours au référé unilatéral que dans trois situations : [1] s’il est nécessaire de provoquer un effet de surprise,
[2] quand il n’est pas possible d’identifier de manière certaine et
possible les personnes à charge desquelles les mesures doivent
être exécutées et [3] en cas d’extrême urgence. En l’espèce,
l’extrême urgence se justifiait dès lors que les demandeurs originaires avaient de sérieuses raisons de craindre que les actifs
de leurs sociétés ne soient cédés à bas prix sans leur accord et
que ces actifs ne soient plus récupérables après avoir fait l’objet
d’une délocalisation.

Voorlopige maatregelen – Eenzijdig verzoekschrift – Extreme urgentie – Verkoop en verplaatsing van bedrijfsactiva – Proportionaliteit en noodzaak van de voorlopige maatregelen
Slechts in drie situaties kan een beroep worden gedaan op een
procedure op eenzijdig verzoekschrift: [1] indien het nodig is
om een verrassingseffect teweeg te brengen, [2] indien het niet

Wolters Kluwer – Revue internationale du droit des affaires

I) Antécédents
Il convient de renvoyer aux exposés du premier juge quant
aux faits de la cause et à l’objet des demandes.
Il suffit de rappeler succinctement ce qui suit :
– M. J.-C.K. est maître-brasseur et gérant de la SPRL STARTER GL BREWING CONSULTING (ci-après BREWING
CONSULTING), société faisant notamment de la consultance dans le secteur de la bière ;
– La SA NEXT INVEST est une société d’investissement et
a conclu, le 1er décembre 2014, un contrat de management
avec BREWING CONSULTING et un contrat entre actionnaires avec M. J.-C.K. en vue de la création d’une brasserie ;
– Celle-ci, la SA WITCHES BREWERY, a été constituée le
29 mai 2015, ses actions étant détenues respectivement à
concurrence de 90 %, 8 % et 2 % par NEXT INVEST, M. J.C.K. et BREWING CONSULTING ;
– La brasserie a été lancée le 26 février 2016 mais les relations entre parties se sont rapidement détériorées ;
– Le 29 avril 2016, NEXT INVEST a mis fin au contrat de
management ; le 25 mai 2016, M. J.-C.K. a été démis de ses
fonctions d’administrateur de WITCHES BREWERY ;
– Diverses procédures ont été intentées, M. J.-C.K. et
BREWING CONSULTING postulant notamment la dissolution pour justes motifs de WITCHES BREWERY ainsi que
l’annulation des conventions du 1er décembre 2014 et une

D.A.O.R. 2020/2 – n° 134 – 69
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Par ces motifs,
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder aux mesures d’instruction proposées par les parties en instance d’appel,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de A. et C. en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit fondée la demande de l’association sans but lucratif
SOC1. et de la société anonyme d’assurance SOC2. en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A. et C. in solidum à payer à l’association sans
but lucratif SOC1. et à la société anonyme d’assurance
SOC2. une indemnité de procédure de 2.000 euros,
laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge d’A.
et de C.
(…)

Company: x

En l’absence de preuve de chute, la preuve de l’existence
d’un lien causal direct entre cette chute et le décès de B.
n’est pas pertinente pour la solution à apporter au litige.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux offres de preuve formulées par A. et par C. en instance d’appel.
Le tribunal est dès lors à approuver pour avoir retenu qu’A.
et C. n’établissent pas la faute délictuelle invoquée dans le
chef des préposés de SOC1. et le jugement du 21 mars 2018
est à confirmer quoique partiellement pour d’autres motifs
que ceux retenus par les juges de première instance.
Comme il serait injuste de laisser à la charge de SOC1. et de
SOC2. les frais qu’elles ont été contraintes d’exposer pour se
faire représenter devant la Cour et qui ne sont pas compris
dans les dépens, il y a lieu de condamner A. et C. à leur
payer une indemnité de procédure évaluée à 2.000 euros au
total au vu de l’envergure de l’affaire, de son degré de difficulté et des soins y requis.
A. et C. succombant dans leur recours, leurs demandes en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
fondées. Pour cette même raison les frais et dépens de l’instance d’appel resteront à leur charge.
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Rechtspraak

C. C’est encore en vain que les intimés soutiennent que les
appelantes ont acquiescés aux décisions en participant a
l’exécution des mesures.
Les renonciations ne se présumant pas, l’acquiescement
tacite ne peut être déduit que d’actes ou de faits précis et
concordants qui révèlent l’intention certaine de la partie de
donner son adhésion à la décision (V.G. CLOSSET-MARCHAL, « Examen de jurisprudence (1993 à 2005) Droit judiciaire privé et voies de recours », RCJB 2006, p. 110, n° 36).
La renonciation au droit d’appel doit être interprétée de
manière restrictive et ne peut se déduire que de faits qui
ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation (V. Cass.,
25 avril 2002, RDJP 2002, p. 104 + note S. MOSSELMANS).
En matière civile, l’exécution spontanée, par la partie
condamnée, d’une décision judiciaire n’implique pas nécessairement acquiescement à celle-ci, s’il n’apparaît pas que
la partie a adhéré d’une manière certaine à ladite décision
(V. Cass., 22 octobre 1982, Pas 1983, I, 254 ; Cass., 26 mars
1984, Pas, I, p. 870).
L’acquiescement tacite ne peut être déduit de l’exécution
d’une décision judiciaire exécutoire par provision, ni de
l’engagement de procéder à un paiement auquel le débiteur
ne pouvait pas se soustraire, ces circonstances n’étant pas
susceptibles d’établir l’expression d’une volonté certaine et
non équivoque d’adhésion à la décision (V. Cass., 13 février
1985, Pas, I, p. 721 et note ;V. également Cass., 27 juin 1991,
Pas, I, p. 938 ; Cass., 18 décembre 1989, Pas, 1990, I, p. 485 ;
Cass., 1er décembre 1983, Pas 1984, I, p. 359).
En l’espèce, les ordonnances intervenues étaient exécutoires et aucun acquiescement n’est établi dans le chef des
appelantes.

II) Recevabilité des appels
A. Les intimés considèrent que l’appel à l’encontre de l’ordonnance du 7 février 2018 est irrecevable à défaut d’appel
à l’encontre de l’ordonnance du 31 mai 2017.
Ce moyen ne peut être retenu, un second appel ayant été
interjeté à l’encontre de cette ordonnance et les causes ayant
été jointes.

70 – D.A.O.R. 2020/2 – n° 134

D. Il ressort des considérations qui précédent que les appels,
interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
Les demandes des intimés sont également recevables.
III) Quant aux mesures provisoires
A. La procédure sur requête n’est autorisée qu’à titre exceptionnel lorsqu’il y a absolue nécessité à introduire
la demande par voie de requête unilatérale, laquelle
doit être exclue dès qu’une procédure contradictoire
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B. Ils estiment que les appels sont dépourvus d’intérêt et
sans objet, les mesures provisoires étant terminées et n’étant
ainsi plus susceptibles d’être « annulées ».
Les appelants ont cependant intérêt à soutenir que les mesures unilatérales ne se justifiaient pas et qu’elles auraient
dès lors dû être rétractées.
Les ordonnances dont appel leur font grief en ce qu’elles
rejettent leur demande d’« annulation » ou de débouté des
mesures provisoires et ils ont dès lors un intérêt suffisant,
au sens de l’article 17 du Code judiciaire, que pour pouvoir
en interjeter appel.
L’objet de la demande est ce qui est réclamé par le demandeur ; c’est le résultat économique, social ou moral qui est
recherché et que l’on demande au juge de consacrer dans sa
décision.
En l’espèce, les ordonnances sur requête unilatérale critiquées subsistent dans l’ordonnancement juridique même si
elles ont cessé leurs effets, de sorte que la demande tendant
à ce qu’elles soient rétractées conserve un objet.
En outre, NEXT INVEST a été condamnée aux dépens et les
frais de l’administration provisoire ont été supportés par
WITCHES BREWERY.

Company: x

plainte pénale étant déposée par NEXT INVEST et WITCHES BREWERY ;
– BREWING CONSULTING et M. J.-C.K. ont reçu une
convocation pour une assemblée générale spéciale de WITCHES BREWERY du 16 mars 2017 dont l’ordre du jour était
la prise de connaissance d’une convention de cession d’actifs de WITCHES BREWERY et la ratification de la décision
du conseil d’administration de céder les actifs conformément aux termes de cette convention ;
– Le 15 mars 2017, ils ont déposé une requête unilatérale
auprès du président du tribunal de commerce du Hainaut,
division Tournai, afin d’obtenir la suspension de l’AG précitée et l’interdiction provisoire de toute cession d’actifs dans
l’attente d’une décision contradictoire en référés ;
– Par ordonnance du 15 mars 2017, le président a fait droit
à cette demande ;
– BREWING CONSULTING et M. J.-C.K. ont lancé citation
en référé le 20 mars 2017 ;
– Suspectant une délocalisation des actifs, ils ont déposé
une seconde requête unilatérale afin de faire interdire cette
délocalisation et d’obtenir sous peine d’astreinte le rapatriement des actifs ;
– Le président a fait droit à cette requête par ordonnance du
30 mars 2017 ;
– WITCHES BREWERY et NEXT INVEST ont formé
tierce-opposition le 6 avril 2017 à l’encontre de l’ordonnance du 30 mars 2017 ;
– La citation en référé et la tierce-opposition ont été jointes
pour connexité ;
– Par ordonnance du 31 mai 2017, la chambre des référés
du tribunal de commerce a, avant dire droit, désigné un administrateur provisoire pour WITCHES BREWERY et, dans
l’attente, a confirmé les décisions dont tierce-opposition ;
elle a débouté WITCHES BREWERY et NEXT INVEST de
leur demande du chef de procédure téméraire et vexatoire
et a réservé à statuer sur le surplus ;
– La mission de l’administrateur provisoire, Me A.C., a été
prolongée à plusieurs reprises et il y a été mis fin par ordonnance du 4 octobre 2017 ;
– Par ordonnance du 7 février 2018, la chambre des référés a
donné acte à BREWING CONSULTING et M. J.-C.K. de leurs
réserves quant à la consistance des actifs de WITCHERS
BREWERY, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné NEXT INVEST aux frais et dépens ;
– Par requête du 14 août 2018, WITCHES BREWERY et
NEXT INVEST ont relevé appel de l’ordonnance du 7 février
2018 ;
– Par requête du 14 janvier 2019, ils ont interjeté appel de
l’ordonnance du 31 mai 2017 ;
– Par conclusions, BREWING CONSULTING et M. J.-C.K.
réclament 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel
téméraire et vexatoire et 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour les allégations fausses colportées à leur détriment.
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Les mesures critiquées ont été prises à bon droit et les appels ne sont pas fondés.
IV) Appel téméraire et vexatoire
Les intimés réclament 5.000 € de dommages-intérêts du chef
d’appel téméraire et vexatoire en soutenant que les appels
ont été interjetés avec légèreté et dans l’intention de leur
nuire.
Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu’une partie est animée de l’intention de nuire
à une autre mais aussi lorsqu’elle exerce son droit d’agir en
justice d’une manière qui excède manifestement les limites
de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente
et diligente (V. Cass., 31 octobre 2003, JT 2004, p. 135, note
J-F VAN DROOGHENBROECK, « L’abus procédural : une
étape décisive »).
En l’espèce, les appelantes ont pu se méprendre quant aux
chances de succès de leurs recours et ceux-ci n’apparaissent
pas avoir été interjetés avec une légèreté fautive ou dans
l’intention de nuire.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas
fondée.
V) Indemnité pour fausses allégations
Les intimés réclament 5.000 € de dommages-intérêts suite
aux allégations, qualifiées de graves, fausses et dénuées de
tout fondement, des appelantes à leur encontre.
Le fait qu’une plainte pénale a été déposée par les appelantes et a été classée sans suite ne justifie pas que des dommages-intérêts soient alloués dans le cadre de la présente
procédure en référés.
Le passage des conclusions des appelantes, cité au n° 55 des
conclusions des intimés ne constitue pas des allégations outrancières et dommageables justifiant la demande, étant en
outre relevé qu’il n’est pas soutenu que les appelantes leur
aient donné une quelconque publicité vis-à-vis de tiers.
La demande n’est par conséquent pas fondée.
VI) Frais et dépens
Les appelantes doivent être considérées comme la partie
succombante.
Les intimés réclament une indemnité de procédure majorée
de 12.000 € en invoquant la complexification des débats et
le caractère déraisonnable de la situation.
Les appelantes répondent qu’il serait tout à fait illogique
d’accorder une indemnité de procédure supérieure à celle
accordée par le premier juge.
Le premier juge, en son ordonnance du 7 février 2018, s’est
écarté du montant de base de l’indemnité de procédure et
l’a fixée à 8.000 €.
En degré d’appel, l’indemnité de procédure sera fixée à
6.000 €, eu égard à la relative complexité de la cause.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant contradictoirement ;
Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l’emploi
des langues en matière judiciaire ;
Joint les causes 2018/RF/8 et 2019/RF/1.
Reçoit les appels et les demandes des intimés.
Les dits non fondés.
Condamne les appelantes aux frais et dépens d’appel, ramenés à 6.000 € pour les intimées, et leur délaisse leurs frais et
dépens en cette instance.
(…)
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B. Les mesures prises n’excèdent pas les limites du provisoire.
Les modes de résolution des conflits du Code des Sociétés et
les conventions des parties ne permettaient pas, dans les délais rapides requis, de rencontrer les craintes légitimes des
intimés quant aux actifs de la brasserie.
Les mesures prises étaient efficaces, nécessaires pour protéger les intérêts légitimes des intimés et l’avantage en résultant pour eux n’était pas disproportionné par rapport au
préjudice subi par les appelantes.
A cet égard, c’est en vain que les appelantes vantent une
« paralysie » de la société provoquée par les mesures critiquées alors qu’il n’est pas contesté que WITCHES BREWERY n’effectuait déjà plus d’opérations de brassage, de sorte
que, indépendamment des mesures, ses activités étaient
déjà fortement limitées.
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pourrait être employée efficacement (V. rapport Van Reepinghen, Pasin 1968, p. 397).
La notion d’absolue nécessité qui autorise le recours à la
procédure sur requête unilatérale doit donc être interprétée
restrictivement et rester exceptionnelle dès lors qu’elle emporte une dérogation substantielle au principe fondamental
du contradictoire et exclut de tout débat les parties concernées par le litige (V. H. BOULARBAH, « L’intervention du
juge des référés par voie de requête unilatérale », in « Le
référé judiciaire, éd JB Bxl, 2003, p. 80, n° 11).
Cette absolue nécessité existe dans trois hypothèses : s’il est
nécessaire de provoquer un effet de surprise, lorsqu’il n’est
pas possible d’identifier de manière certaine et précise les
personnes à charge desquelles les mesures doivent être exécutées et en cas d’extrême urgence (V. Bruxelles, 19 mars
2004, JT, p 576 ; V. également G. DE LEVAL, « Le référé
en droit judiciaire privé », Act du droit 1992-1993, p 874,
n° 29 ;V. G. DEMEZ, « Aspects actuels du référé social » in
CUP vol 25, « Les procédure en référé, p. 82, n° 21).
En l’espèce, les mesures sollicitées de manière unilatérale
l’ont été alors que de vives tensions opposaient les parties,
une procédure en dissolution étant introduite et une plainte
pénale étant déposée.
C’est dans ce contexte que les intimés ont appris, en recevant la convocation pour l’AG du 16 mars 2017, qu’une
convention relative à la cession des actifs de WITCHES
BREWERY avait été conclue par le conseil d’administration
et devait être ratifiée lors de cette AG.
M. J.-C.K. a aussitôt interpellé l’administrateur délégué de
WITCHES BREWERY en l’invitant notamment à lui communiquer la convention dont question, ce qui a été refusé par
courrier recommandé du 10 mars 2017.
Les intimés avaient à ce stade de légitimes raisons de
craindre que les actifs de la brasserie ne soient cédés à bas
prix.
Une procédure contradictoire n’aurait pu intervenir en
temps utile sans que cela soit imputable à une négligence
de leur part.
Il y avait dès lors bien extrême urgence à recourir au référé unilatéral le 15 mars 2017 jusqu’à ce qu’une procédure
contradictoire en référés, que les intimés s’engageaient à introduire, puisse intervenir.
Il y avait également extrême urgence à introduire la seconde
requête unilatérale, les intimés ayant appris que des actifs
étaient délocalisés et pouvant sérieusement craindre qu’ils
ne puissent plus, en l’absence de décision rapide, être récupérés.
La désignation de l’administrateur provisoire est quant à
elle intervenue au terme d’un débat contradictoire et il y
avait bien urgence à agir en référés.
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Arrondrb. Antwerpen nr. AR 19/20/E, 8 oktober 2019 TBH 2020, afl. 6, 769 en http://www.rdc-tbh.be/ (15 november 2020), noot
APPERMONT, N.
Samenvatting
Voor zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen en verenigingen die winstgevende activiteiten nastreven, geldt een
weerlegbaar vermoeden dat zij een zelfstandige beroepsbezigheid uitoefenen. De kwalificatie als onderneming veronderstelt
verder dat de ondernemer een duurzame beroepsactiviteit uitoefent. Dit moet worden afgeleid uit de feiten van de zaak.
Trefwoorden:
Onderneming, algemeen
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Rechtspraak
III. Droit des sociétés – III. Vennootschapsrecht
Antwerpen 3 oktober 2019

Schorsing van besluiten raad van bestuur – Machtsoverschrijding (neen)
Een bestuurder en de vaste vertegenwoordiger dagvaarden
enkele vennootschappen omdat zij ingevolge een aantal feitelijkheden verhinderd zouden zijn om het bestuursmandaat normaal uit te oefenen. Zij vorderen voorlopige maatregelen om de
uitoefening van hun rechten te verzekeren.
De bestuurder en de vaste vertegenwoordiger vorderden
(onder meer) ook de schorsing van besluiten aangenomen door
de raden van bestuur van de vennootschap S. en C. Met die besluiten werd, onder meer, een methodologie van het verstrekken van informatie aan bestuurders aangenomen.
Het Hof oordeelt dat de eerste rechter correct heeft geoordeeld
dat de zaak hoogdringend is.
Volgens de bestuurder en de vaste vertegenwoordiger komt de
methodologie die de raden van bestuur in kwestie aannamen
neer op een overschrijding van bevoegdheid.
Het Hof oordeelt dat bij gebrek aan een op dat ogenblik in werking zijnde wettelijke regeling en bij afwezigheid van andersluidende statutaire bepaling dient te worden aangenomen dat
de raden van bestuur van de beide vennootschappen bevoegd
waren om autonoom een intern reglement uit te werken waarin bepaalde afspraken worden gemaakt over de wijze waarop
de bestuurders hun mandaat concreet kunnen uitoefenen met
betrekking tot het inwinnen van informatie, omschreven als
“methodologie”. Waar sinds de wet van 23 maart 2019 de wettelijke contouren (art. 2:59 WVV) zijn afgebakend waarbinnen het
bestuursorgaan een intern reglement kan uitwerken, ontbreekt
een dergelijke regeling op dit ogenblik. Dit neemt niet weg dat
in de huidige stand van de wetgeving kan geoordeeld worden
dat de in de methodologie bepaalde wijze van uitoefening van
het recht van de individuele bestuurder om zich te laten informeren, dermate is opgesteld dat de methodologie moet aangezien worden als een bepaling van de voorwaarden waaronder
een bestuurder zijn mandaat kan uitoefenen, een bevoegdheid
voorbehouden aan de algemene vergadering en aldus strijdig
met dwingende wetsbepalingen.
Het Hof besluit dat in de methodologie in kwestie, prima facie,
de toegang tot informatie niet a priori wordt uitgesloten. Geredelijk moet ervan uitgegaan worden dat – naar gelang de
concrete feitelijke omstandigheden en de activiteiten van de
onderneming – een regel om de toegang tot bepaalde informatie afhankelijk te maken van de discretionaire beslissing van het
bestuursorgaan verantwoord kan zijn. Een beslissing tot weigering om in te gaan op het verzoek van een bestuurder moet
wel met redenen omkleed worden en is in rechte aanvechtbaar.
In die omstandigheden is de methodologie in kwestie dan ook
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Suspension des décisions du conseil d’administration –
Excès de pouvoir (non)
Un administrateur et le représentant permanent ont cité un certain nombre de sociétés parce qu’ils étaient empêchés d’exercer
normalement le mandat d’administrateur en raison d’un certain
nombre de circonstances de fait. Ils ont demandé des mesures
provisoires pour garantir l’exercice de leurs droits.
L’administrateur et le représentant permanent ont également
demandé (entre autres) la suspension des résolutions adoptées
par les conseils d’administration de la société S. et C. Ces résolutions ont mis en place, entre autres, une méthodologie pour
fournir des informations aux administrateurs.
La Cour a statué que le premier juge avait correctement jugé
que l’affaire était urgente.
Selon l’administrateur et le représentant permanent, la méthodologie adoptée par les conseils d’administration en question
constitue un excès de pouvoir.
La Cour a décidé qu’en l’absence d’une réglementation légale
en vigueur à l’époque et en l’absence de disposition contraire
dans les statuts, il faut supposer que les conseils d’administration des deux sociétés avaient le pouvoir d’élaborer de manière autonome un règlement intérieur dans lequel étaient
conclus certains accords sur la manière dont les administrateurs
peuvent exercer effectivement leur mandat en matière de collecte d’informations, qualifiée de « méthodologie ». Alors que
depuis la loi du 23 mars 2019, les contours juridiques (art. 2:59
CSA) ont été délimités à l’intérieur desquels l’organe de gestion
peut établir un règlement intérieur, il n’existe actuellement aucune réglementation de ce type. Néanmoins, dans l’état actuel
de la législation, on peut considérer que le mode d’exercice
du droit d’information des administrateurs individuels, tel que
défini dans la méthodologie, a été élaboré de telle sorte que la
méthodologie doit être considérée comme une détermination
des conditions dans lesquelles un administrateur peut exercer
son mandat, un pouvoir réservé à l’assemblée générale et donc
contraire aux dispositions impératives de la loi.
La Cour conclut que la méthodologie en question n’exclut pas, à
première vue, l’accès à l’information a priori. En même temps, il
faut considérer que, selon les circonstances factuelles concrètes
et les activités de la société, une règle faisant dépendre l’accès à
certaines informations de la décision discrétionnaire de l’organe
de direction peut être justifiée. Toutefois, la décision de refuser
d’accéder à la demande d’un administrateur doit être motivée
et est susceptible d’être contestée en justice. Dans ces conditions, la méthodologie en question ne peut être considérée que
comme une réglementation des modalités d’exercice des droits
d’un administrateur dans le seul but de permettre un exercice
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slechts te beschouwen als een regeling van de modaliteiten
voor de uitoefening van de rechten van de bestuurder met de
enkele bedoeling om de rechten op ordelijke manier te laten
uitoefenen en houdt ze op zich geen beperking in van het informatierecht. De afwijzingsbeslissing van het bestuursorgaan kan
eventueel wel beoordeeld worden als onwettelijk. Het is prima
facie dan ook niet bewezen dat door de methodologie de voorwaarden voor de uitoefening van het bestuursmandaat bepaald
worden, een bevoegdheid die toekomt aan de algemene vergadering. De beweerde machtsoverschrijding is niet aangetoond.
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BVBA C. en de heer W.O. hebben in een exploot van 8 feb.
2019 de NV S., de NV Co., de BVBA Os., de BVBA V.P., de
BVBA F. en de BVBA Cr. laten dagvaarden.
Zij hebben daarbij uiteen gezet dat zij bestuurder (C.) en
vaste vertegenwoordiger daarvan (W.O.) waren van S. en
van Co. en dat zij ingevolge een aantal opgesomde feitelijkheden verhinderd werden om dat bestuursmandaat normaal
uit te oefenen.
Daarom lieten zij de beide vennootschappen in kwestie dagvaarden alsmede de overige bestuurders en vorderden zij
voorlopige maatregelen om de uitoefening van hun rechten
te verzekeren.
De raden van bestuur van S. en van Co. hebben op 19 feb.
2019 besluiten aangenomen waarbij een methodologie van
het verstrekken van informatie aan bestuurders (agendapunt
2) en regels inzake aanwezigheid van niet-bestuurders op de
raad van bestuur (agendapunt 3) werden aangenomen.
Aangezien C. en W.O. in de besluiten van 19 feb. 2019 een
verdere onrechtmatige beknotting van hun rechten als bestuurder zagen hebben zij met een exploot van 13 maart
2019 S. en Co. laten dagvaarden en vorderden zij de schorsing van die besluiten.
S. en Co. hebben een tegeneis gesteld waarbij zij op hun
beurt voorlopige maatregelen vorderden om reden dat zij
van oordeel waren dat C. en W.O. handelingen stelden die
verder reikten dan hun rechten als bestuurder (en vaste vertegenwoordiger).
De voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft in de bestreden beschikking
van 26 april 2019 de beide zaken samen gevoegd.
De eerste rechter verklaarde de vorderingen in zover gericht
tegen de medebestuurders van S. en Co. (Os., V.P., F. en Cr.)
ongegrond.
Hij verklaarde de eis van C. en van W.O. ten overstaan van S.
en Co. deels gegrond door hen bevel op te leggen om:
Vrije toegang te verlenen aan C./W.O. tot de maatschappelijke zetel van S. en Co. en tot alle plaatsen waar zich de
boekhoudkundige stukken van deze vennootschappen en
hun dochterondernemingen bevinden alsook tot alle andere
(werk)plaatsen,
Aan C./W.O. inzage te verlenen in alle boeken, brieven, notulen en in het algemeen in alle documenten, geschriften,
bescheiden en computerbestanden van S. en Co. en hun respectievelijke dochtervennootschappen, en in het bijzonder
terug toegang te verlenen tot het S.-netwerk en tot het programma Sharepoint,
Aan C./W.O. haar webaccount (…) ter beschikking te laten
of indien dit account reeds zou zijn afgesloten opnieuw ter
beschikking te stellen.
Deze bevelen werden opgelegd voor een periode tot 31 dec.
2019 of eerder ingeval van beslissing ten gronde en onder
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verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging met een maximum van 1.000.000 euro.
Tevens schorste de eerste rechter de besluiten van de raden
van bestuur van 19 feb. 2019 van S. en van Co. inzake
agendapunt nr. 2, de regels in verband met de methodologie
van het verstrekken van informatie aan bestuurders totdat
de rechter ten gronde uitspraak zal hebben gedaan.
Het overige van de vordering van C. en van W.O. werd ongegrond verklaard evenals de tegenvorderingen van S. en van
Co.
S. en Co. tekenden hoger beroep aan met een verzoekschrift
neergelegd op 15 mei 2019 (2019/RK/ 11).
C. en W.O. tekenden hoger beroep aan met een verzoekschrift neergelegd op 3 juni 2019 (2019/RK/14).
S. en Co. vorderen dat de vorderingen van C. en van W.O.
niet ontvankelijk, minstens ongegrond zouden worden verklaard.
Zij vorderen in hoger beroep dat hun tegenvordering gegrond zou worden verklaard en dat aan C. en W.O. verbod
zou worden opgelegd om rechtstreeks personeelsleden of
medewerkers van andere vennootschappen binnen de groep
te contacteren zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de
raad van bestuur of diens voorzitter.
Aan C. en W.O. bevel zou worden opgelegd om zich in de
uitoefening van het informatierecht steeds rechtstreeks tot
de raad van bestuur of diens voorzitter te richten,
Aan C. en aan W.O. te gebieden de methodologie van het
verstrekken van informatie aan bestuurders zoals vastgesteld door de raden van bestuur van 19 feb. 2019 na te leven,
Verbod op te leggen aan C. en aan W.O. om vertrouwelijke
informatie aan derden mee te delen, inclusief hun adviseurs.
C. en W.O. vorderen de schorsing van de besluiten van de
raden van bestuur van S. en van Co. van 19 feb. 2019 inzake
de vaststelling van de regels met betrekking tot de aanwezigheid van niet-bestuurders op de raden van bestuur (agendapunt 3).
Zij vorderen naast de bevestiging van de door de eerste rechter reeds bevolen maatregelen (vermeld onder nummers 7.a,
b, f, en j van het beschikkend gedeelte van de beroepsconclusies) dat aan S. en aan Co. ook zou worden opgelegd dagelijks de informatieoverzichten aangaande de diverse aspecten van de bedrijfsvoering (dashbords) over te maken of
te doen overmaken per mail (nummer 7,c)
Aan C./W.O. toe te staan om vragen te stellen aan het management van S. en Co. en hun respectieve dochtervennootschappen en kopie te nemen van de betreffende informatie
dan wel deze te doen toezenden per email (nr. 7,d).
Aan C./W.O. spontaan melding te maken binnen de 24 uur
van alle gebeurtenissen en alle feiten die een significante
invloed hebben of kunnen hebben op de werking van S., Co.
en/of hun dochtervennootschappen dan wel op hun afzonderlijk of globale resultaat (nr. 7,e).
Zich te onthouden (ook binnen de dochtervennootschappen) van enige communicatie (op welke wijze ook) te voeren waarin de positie van C. als bestuurder in twijfel wordt
getrokken en/of waarin aan medewerkers verbod wordt opgelegd nog met C. /W.O. te communiceren en om de eerdere
onjuiste communicaties ten aanzien van personeel en eventueel andere stakeholders recht te zetten zulks binnen de
24 uren na betekening van de tussen te komen beschikking
(nr. 7,g).
Er zich van onthouden om C. te verhinderen zich op de
raden van bestuur en algemene vergadering van S. en Co.
te laten bijstaan door raadslieden en door een gerechtsdeurwaarder en dit minstens wanneer deze raden van bestuur
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ordonné de ces droits et ne constitue pas en soi une restriction
du droit à l’information. La décision de rejet de l’organe administratif peut, le cas échéant, bel et bien être jugée illégale. Il n’est
donc pas prouvé à première vue que la méthodologie détermine les conditions d’exercice du mandat d’administrateur, un
pouvoir qui incombe à l’assemblée générale; le prétendu excès
de pouvoir n’a pas été démontré.
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1. De beide hogere beroepen, gericht tegen dezelfde beschikking, worden samengevoegd.
2. Op grond van terechte motieven die het hof bijtreedt
heeft de eerste rechter (beschikking nrs. 3-8) terecht besloten dat de vorderingen ontvankelijk zijn.
Het hof treedt die motieven bij. De middelen betreffen de
gegrondheid van de vordering en niet de ontvankelijkheid.
3. Ook heeft de eerste rechter correct geoordeeld dat de zaak
hoogdringend is.
De feitelijkheden die C. en W.O. aan hun vordering ten
grondslag leggen dateren van na het ontslag van C. als gedelegeerd bestuurder op 22 jan. 2019.
Samengevat waren (en zijn) C. en W.O. als haar vaste vertegenwoordiger van oordeel dat het hen onmogelijk werd
gemaakt om het mandaat als bestuurder uit te oefenen.
De aangevochten beslissingen van de raden van bestuur van
de beide vennootschappen van 19 feb. 2019 kaderen in die
zelfde problematiek.
De bewering dat C. geen gebruik zou hebben gemaakt van
de mogelijkheid haar geboden in de methodologie zoals die
beslist werd op die raden van bestuur ontneemt aan het geschil niet de vereiste hoogdringendheid. De geldigheid van
die beslissingen maakt ingevolge de vordering tot schorsing
deel uit van het geschil.
Wat aangevochten wordt is de verhindering in zijn algemeenheid tot de toegang tot het bedrijf, tot het inwinnen
van informatie en tot de bijstand door externen.
De hoogdringendheid van de gevraagde maatregelen als element ter beoordeling van de gegrondheid van de vordering
is niet afhankelijk van de hoogdringendheid van de gewenste informatie.
De vraag of het account van C. in het netwerk moet hersteld
worden betreft een geschil over de noodzaak om over dat
account te beschikken ten einde het mandaat als bestuurder
behoorlijk te kunnen uitoefenen. Indien dat het geval blijkt
te zijn dan is dit onderdeel van de vordering even hoogdringend als de rest van de vorderingen.
De hogere beroepen zijn ontvankelijk.
4. De vorderingen van C. en van W.O. omvatten twee luiken.
Enerzijds beklagen zij zich over een aantal feitelijkheden op
grond waarvan zij menen dat zij hun rechten als bestuurder/
vaste vertegenwoordiger niet kunnen uitoefenen.
Samengevat gaat het in essentie om de beweerde fysieke verhindering om toegang te krijgen tot de onderneming en tot
de documenten met de onderneming van S. en Co.
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5. De vorderingen werden ingeleid in feb. en maart 2019 en
derhalve voordat het WVV van kracht werd.
Hoewel in art. 178 W.Venn. enkel sprake is van de nietigheid van beslissingen van de algemene vergadering kunnen
ook beslissingen van de raad van bestuur van een NV nietig
worden verklaard en desgevallend het voorwerp uitmaken
van een vordering tot schorsing zoals thans geregeld krachtens art. 2:44 e.v. WVV.
De vordering tot nietigverklaring van beslissingen van een
orgaan van de rechtspersoon moeten tegen de rechtspersoon
worden ingesteld.
Die regel geldt ook ten aanzien van de vordering tot schorsing.
6. In zover de feitelijkheden waarop C. en W.O. zich beroepen uitgaan van de individuele bestuurders die mee gedagvaard werden hebben die gehandeld krachtens hun mandaat
als bestuurder en moeten die handelingen in beginsel toegerekend worden aan de rechtspersonen waarvoor zij optraden.
Er is prima facie niet aangetoond dat de feitelijke omstandigheden van dien aard zijn dat de betrokken bestuurders
persoonlijk moeten instaan voor de handelingen die zij als
bestuurder hebben gesteld. In dat verband stelt het hof vast
dat de procedure die ten gronde werd ingeleid enkel gericht
is tegen de betrokken vennootschappen.
Om die reden zijn de vorderingen overstaan van Os., V.P., F.
en Cr. ongegrond.
7. Hoewel het voorwerp van de hiervoor vermelde twee luiken van de vorderingen van C. en W.O. ten overstaan van S.
en van B. van elkaar verschillen gaat het in wezen om een
zelfde onderliggende betwisting.
De weigeringen van deze beide vennootschappen tot het
verschaffen van, onder meer, de toegang tot het bedrijf, tot
informatie en tot bijstand van externen steunen impliciet
op beslissingen met betrekking tot de wijze van uitoefening
van het mandaat als bestuurder, regels die geformaliseerd
werden in de besluiten van de raden van bestuur van deze
vennootschappen van 19 feb. 2019 (de zogenaamde methodologie).
De geldigheid van de beslissingen van 19 feb. 2019 van de
betrokken raden van bestuur zijn dan ook primordiaal ter
beoordeling van huidig geschil. Indien immers de besluiten
in kwestie niet geschorst worden dan kunnen de in kort geding gevraagde maatregelen niet ingaan tegen de regels vervat in de methodologie.
In die zin is ook het verweer van S. en Co. te verstaan dat
slechts kan opgekomen worden tegen de beslissing van de
voorzitter van de raad van bestuur of van de voltallige raad
waarbij een vraag tot toegang tot het bedrijf of tot het verschaffen van informatie geweigerd werd.
8. Geen wettelijke regeling is op dit ogenblik van kracht met
betrekking tot de mogelijkheid voor de raad van bestuur van
een NV om een besluit aan te nemen inzake een intern reglement waarin op algemene wijze de regels worden vastgelegd
over de wijze waarop de individuele bestuurders hun rechten kunnen uitoefenen.
Er bestaat geen wettelijk beletsel tot het opstellen van dergelijke regeling.
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2. Beoordeling

Anderzijds vorderen zij de schorsing van ede besluiten van
de raden van bestuur van S. en van Co. van 19 feb. 2019.
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rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de persoon van of de uitoefening van mandaten door C. en/of W.O.
(nr. 7,h).
Toe te staan aan C. /W.O. in haar hoedanigheid van bestuurder/vaste vertegenwoordiger bij de uitoefening van haar
controle- en informatierecht te laten bijstaan door een bedrijfsrevisor van haar keuze (nr. 7,i).
Os. concludeert tot de ongegrondheid van de vorderingen
van C. en W.O.
Ondergeschikt vordert zij dat de vorderingen van C. en W.O.
niet ontvankelijk zouden worden verklaard, minstens als
ongegrond afgewezen.
V.P., F. en Cr. concluderen tot de niet ontvankelijkheid minstens ongegrondheid van de vorderingen van C. en van W.O.
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11. Bij gebrek aan een op dit ogenblik in werking zijnde
wettelijke regeling en bij afwezigheid van een andersluidende statutaire bepaling dient aangenomen te worden dat
de raden van bestuur van de beide betrokken NV’s bevoegd
waren om autonoom een intern reglement uit te werken
waarin bepaalde afspraken worden gemaakt over de wijze
waarop de bestuurders hun mandaat concreet kunnen uitoefenen met betrekking tot het inwinnen van informatie,
omschreven als “methodologie”.
Waar sinds de wet van 23 maart 2019 de wettelijke contouren (art. 2:59 WVV) zijn afgebakend waarbinnen het bestuursorgaan een intern reglement kan uitwerken ontbreekt
dergelijke regeling op dit ogenblik.
Dit neemt niet weg dat in de huidige stand van de wetgeving
kan geoordeeld worden dat de in de methodologie bepaalde
wijze van uitoefening van het recht van de individuele bestuurder om zich te laten informeren dermate is opgesteld
dat de methodologie moet aangezien worden als een bepaling van de voorwaarden waaronder een bestuurder zijn
mandaat kan uitoefenen, bevoegdheid die is voorbehouden
aan de algemene vergadering en aldus strijdig is met dwingende wetsbepalingen (cfr. art. 2:59, 1° WVV).
12. Het is juist dat de betrokken methodologie maar werd
opgesteld na het ontslag van C. als gedelegeerd bestuurder
op 22 jan. 2019 en nadat er betwisting is ontstaan over de
wijze waarop C. haar rechten als bestuurder kon blijven uitoefenen, toegespitst voornamelijk op haar vermeende recht
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tot vrije toegang tot de onderneming, tot het personeel en
tot informatie.
Ook het geschil (hangende voor een arbitraal college) dat
ontstaan is aangaande de overdracht van de aandelen van
einde aug. 2018 (de zogenaamde familiale overeenkomst)
heeft wellicht een weerslag op de houding van de overige
bestuurders ten overstaan van C. en W.O.
Anderzijds verwijzen S. en Co. naar de verstoring van de
normale werking van de onderneming door de bemoeienissen van C. en W.O. onder meer door de ongepaste benadering van personeelsleden.
Het is niet aangetoond dat de methodologie in kwestie maar
werd opgesteld met de bedoeling om de uitvoering van het
mandaat van bestuurder door C. onmogelijk te maken of dermate te bemoeilijken dat de uitoefening van haar rechten
feitelijk onmogelijk wordt gemaakt.
Het staat vast dat tussen C./W.O. en de overige bestuurders
fundamentele onenigheid is ontstaan.
In redelijkheid kan worden aangenomen dat de toestand
dermate was geworden dat het verantwoord was om een
methodologie omtrent de toegang tot het bedrijf en tot informatie formeel te regelen met de bedoeling om één en ander
ordelijk te laten verlopen.
Geen doelafwending is bewezen.
Het impliciete standpunt van C./W.O. dat de toegang tot informatie en tot het bedrijf op geen enkele manier mag worden geregeld is onjuist.
Het behoort tot de wettelijke taak van de bestuurders om
controle uit te oefenen over de wijze waarop de onderneming bestuurd wordt. Om dergelijke controle te kunnen
uitoefenen moeten de bestuurders toegang hebben tot de
nodige informatie.
In de methodologie in kwestie wordt, prima facie, de toegang tot informatie niet a priori uitgesloten.
Geredelijk moet ervan uit worden gegaan dat naar gelang de
concrete feitelijke omstandigheden en de activiteiten van de
onderneming een regel om de toegang tot bepaalde informatie afhankelijk te maken van de discretionaire beslissing van
het bestuursorgaan verantwoord kan zijn.
Een beslissing tot weigering om in te gaan op het verzoek
van een bestuurder moet wel met redenen omkleed worden
en is in rechte aanvechtbaar.
In die omstandigheden is de methodologie in kwestie dan
ook slechts te aanzien als een regeling van de modaliteiten
voor de uitoefening van de rechten van de bestuurder met
de enkele bedoeling om de rechten op ordelijke manier te
laten uitoefenen en houdt op zich geen beperking in van het
informatierecht. De afwijzingsbeslissing van het bestuursorgaan kan desgevallend wel beoordeeld worden als onwettelijk.
Het is prima facie dan ook niet bewezen dat door de methodologie de voorwaarden voor de uitoefening van het bestuursmandaat bepaald worden, bevoegdheid die toekomt
aan de algemene vergadering.
De beweerde machtsoverschrijding is niet aangetoond.
13. Volgens C. en W.O. kwamen de aangevochten besluiten
onregelmatig tot stand.
Bij gebrek aan andersluidende statutaire bepaling kon de
raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid beslissen.
Uit de eigen toelichtingen van C. en W.O. volgt dat de meerderheid van de bestuurders de beslissing hebben goedgekeurd. Het verwijt dat V.P. en Be. als “marionetten” van J.O.
hebben ingestemd doet geen afbreuk aan de vaststelling dat
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10. In de NV worden de bestuurders door de algemene vergadering benoemd (art. 518 § 2 W.Venn.).
In de regel is de algemene vergadering uitsluitend bevoegd
om de voorwaarden vast te leggen waaronder de bestuurders hun mandaat uitoefenen, thans uitdrukkelijk voorzien
in art. 2:50 WVV.
Volgens C. en W.O. komt de methodologie die de raden van
bestuur in kwestie op 19 feb. 2019 aannamen neer op een
overschrijding van bevoegdheid.
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9. De besluiten van de raden van bestuur van de betrokken
vennootschappen van 19 feb. 2019, agendapunt 2, betreffen
de “methodologie van het verstrekken van informatie aan
bestuurders”.
Deze methodologie omvat 14 punten.
Samengevat moet de vraag om informatie gesteld worden
aan de voorzitter van de raad van bestuur, aan de voltallige
raad of aan de commissaris. Elke andere mogelijkheid voor
het inwinnen van informatie wordt uitgesloten evenals (uitdrukkelijk) de persoonlijke aanmelding op de zetel van de
vennootschap.
De vraag om informatie moet gemotiveerd en verantwoord
worden.
De raad van bestuur beslist over de gegrondheid van het verzoek om informatie met als criteria de doelmatigheid, proportionaliteit en afwezigheid van belangenconflict en misbruik. Het is slechts nadat een positief gevolg is gegeven aan
het verzoek om informatie dat de bestuurder aan de commissaris informatie kan vragen omtrent de boekhoudkundige en financiële aspecten van de meegedeelde informatie
en aan de bedrijfsjurist omtrent de juridische aspecten. Die
vraag om informatie moet ook meegedeeld worden aan de
andere bestuurders.
Voor het overige is in de besluiten het gebruik van de informatie geregeld.
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15. Hiervoor werd er reeds op gewezen dat elk verzoek van
een individuele bestuurder om toegang te krijgen tot informatie het voorwerp moet uitmaken van een gemotiveerde
beslissing.
De opmerkingen van C. en W.O. in verband met de doelmatigheid en de proportionaliteit zijn maar relevant in het
kader van een beoordeling van een concrete weigering om
toegang te verlenen.
De methodologie in kwestie is op zich niet ondoelmatig of
disproportioneel. De beslissingen inzake concrete verzoeken kunnen dat wel zijn.
Hetzelfde geldt met betrekking tot de bijstand die de bestuurder vraagt van externen bij te toegang tot informatie en
met betrekking tot de kopiename van documenten.
16. Het hof verklaart de vordering tot schorsing van de
besluiten van de raden van bestuur van S. en van Co. van
19 feb. 2019 met betrekking tot agendapunt 2 ongegrond.
Daaruit volgt dat de vorderingen van C. en W.O. hoger opgesomd onder de punten 7, a) tot 7, e) en 7, j) ongegrond zijn.
C./W.O. hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid
die hen geboden wordt in de betrokken methodologie.
Vermits er geen reden is tot schorsing van die methodologie
moeten de daarin opgenomen regels nageleefd worden en
kan geen maatregel worden bevolen die die regels miskent.
17. C./W.O. vorderen dat het account dat zij hadden in het
bedrijf zou hersteld worden (punt 7, f) van de vordering.
Uit de feitelijke toelichtingen volgt dat dit account met de
daaraan verbonden toegang tot het interne netwerk voorbehouden is aan de bestuurders (en leidinggevenden) die
belast werden met een operationele functie in de onderneming.
Spijts de beweringen van C. en W.O. is niet bewezen dat na
het ontslag als gedelegeerd bestuurder op 22 jan. 2019 C. of
W.O. nog een operationele functie vervulden in de onderneming. De pogingen van W.O. om zich alsnog op te dringen
verschaft hem geen rechten.
Aldus bewijzen C. en W.O. niet over een ogenschijnlijk
recht te beschikken tot het account in kwestie.
Dit onderdeel van de vordering is ongegrond.
18. C. vordert dat verbod zou worden opgelegd om nog te
communiceren over haar positie als bestuurder van S. en
Co. (punt 7, g).
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19. C. en W.O. vorderen de schorsing van de besluiten van
de raden van bestuur van S. en Co. van 19 feb. 2019 met
betrekking tot agendapunt 3.
Dat agendapunt betrof de vaststelling van regels inzake de
aanwezigheid van niet-bestuurders op de raad van bestuur.
Niets belet dat de raad van bestuur de aanwezigheid van
derden op de raden van bestuur regelt.
Op het eerste gezicht zijn de beperkingen ter zake, vervat
in het besluit met betrekking tot agendapunt nr. 3, niet onredelijk.
C. is geen degelegeerd bestuurder meer. Zij, en bij uitbreiding W.O., tonen niet aan een belang te hebben bij hun bewering dat geen bijstand mogelijk zou zijn ingeval een beslissing tot ontslag van een gedelegeerd bestuurder op de
agenda staat.
De eerste rechter heeft dit onderdeel van de eis, nr. 7, h en
i, terecht afgewezen.
20. Het hoger beroep van S. en van Co. in zover de vorderingen van C. en van W.O. deels gegrond werden verklaard in
de bestreden beschikking is gegrond.
De vorderingen van C. en van W.O. zijn in al hun onderdelen ongegrond.
21. Uit voorgaande motieven volgt dat de bestuurders zich
in beginsel te houden hebben aan de regels die in de methodologie is opgenomen.
Vermits het hof, anders dan de eerste rechter, de besluiten
in kwestie niet schorst zijn de partijen gebonden door die
regels.
Er is op dit ogenblik geen gegronde reden om enig verbod op
te leggen inzake miskenning van die regels.
De tegenvordering is ongegrond.
22. C. en W.O. worden verwezen in drie vierden van de kosten van beide aanleggen en S. en Co. in één vierde dezer
kosten met inbegrip van de rolrechten, behoudens de kosten
van de actie van C. en W.O. ten overstaan van Os., V.P., F. en
Cr. C. en W.O. worden verwezen in de kosten van die actie
in beide aanleggen.
23. Met een verzoekschrift neergelegd op 25 september
2017 hebben S. en Co. om de heropening van de debatten
verzocht. Dit verzoek is ongegrond.
Het feitelijk gegeven en stuk waarop het verzoek steunt is
niet van overwegend belang.
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14. Volgens C. en W.O. tast de methodologie de elementaire
rechten aan van de bestuurder.
Hiervoor werd reeds geoordeeld dat de raad van bestuur bevoegd was om bij middel van een algemene methodologie te
regelen hoe de individuele bestuurders hun recht op informatie konden uitoefenen en het ter zake niet meer dan om
de regeling van de modaliteiten gaat.
De opgelegde regels zijn niet van aard om te doen besluiten
dat van de bevoegdheid misbruik werd gemaakt waardoor
de opgelegde regels de facto een inperking van het recht op
informatie inhouden.

Terecht heeft de eerste rechter die vordering afgewezen.
Gelet op de aanvechting in rechte van de familiale overeenkomst en van de daarin vervatte overdracht van aandelen
is over de positie van C. en W.O. als aandeelhouders op dit
ogenblik onduidelijkheid.
De daardoor ontstane verwarring over het aandeelhouderschap is niet te verwijten aan S. of Co. evenmin als de uitbreiding van de verwarring tot het aanblijven als bestuurder.
De eerste rechter heeft correct vastgesteld dat niet bewezen
is dat S. en Co. te kennen hebben gegeven dat C. niet langer
bestuurder was.
Voor het overige had het ontslag als gedelegeerd bestuurder
wel tot gevolg dat C. geen operationele functie meer vervulde met de beperkingen inzake toegang tot het bedrijf en tot
het personeel tot gevolg.
Dit onderdeel van de vordering werd terecht ongegrond verklaard.
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de beslissingen met meerderheid van de bestuurders genomen werden.
Voor het overige toont het tumultueus verloop van de bestuursvergaderingen van 19 feb. 2019 aan dat C. en W.O.
hun verzet tegen de voorgenomen methodologie duidelijk
hebben gemaakt zonder dat dit verzet de andere bestuurders
blijkbaar kon overtuigen.
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3. Beslissing

RG : 2014/AR/315-784-1438
Siège : M. Salmon, H. Reghif, C. Verbruggen

Compétence internationale – Droit applicable – Vice de
consentement – Dol – Prescription de l’action en rescision ou nullité – Prescription de l’action extracontractuelle – Capitalisation des intérêts – Responsabilité de
l’organe d’une société
S’agissant d’un litige présentant des éléments d’extranéité, il
appartient au juge de vérifier, même d’office, sa compétence
internationale, conformément à l’article 12 du Code de droit
international privé. Concernant le droit applicable, le Code de
droit international privé et, partant le droit belge, ne trouvera
à s’appliquer que sous réserve du droit international, du droit
de l’Union européenne ou des lois particulières, et ce conformément au principe de la primauté du droit international sur le
droit belge.
L’offre publique de titres irrégulière, c’est-à-dire contraire à la
législation financière impérative doit être considérée comme
un dol viciant le consentement de la partie qui a contracté. Le
délai de prescription de dix ans pour une action en rescision ou
nullité de la convention commence à courir à dater du jour où les
manœuvres dolosives sont découvertes.
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La capitalisation des intérêts peut être accordée, pour autant (i)
qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et
(ii) qu’il existe une sommation ou une convention en ce sens.
L’administrateur-délégué d’une société peut être personnellement responsable des dommages causés aux tiers. La responsabilité des sociétés n’exclut en principe pas la responsabilité
personnelle de son organe mais coexiste avec celle-ci.

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht –
Wilsgebrek – Bedrag – Verjaring van een vordering tot
ontbinding of nietigheid – Verjaring van de buitencontractuele vordering – Kapitalisatie van rente – Aansprakelijkheid van een vennootschapsorgaan
Met betrekking tot een geschil met een internationaal karakter,
komt het de rechter toe, zelfs ambtshalve, zijn internationale
bevoegdheid overeenkomstig artikel 12 van het Wetboek van
Internationaal Privaatrecht te onderzoeken. Wat het toepasselijke recht betreft, zal het Wetboek van Internationaal Privaatrecht, en dus ook het Belgisch recht, enkel van toepassing zijn
onder voorbehoud van internationaal recht, recht van de Europese Unie of bijzondere wetten, in overeenstemming met het
principe van primauteit van het internationaal recht op het Belgisch recht.
De onrechtmatige openbare aanbieding van effecten, die in
strijd is met dwingende financiële wetgeving, moet worden
beschouwd als bedrog dat de toestemming van de contractant
aantast. De verjaringstermijn van tien jaar voor een vordering
tot ontbinding of nietigheid van de overeenkomst neemt een
aanvang op de dag waarop de frauduleuze praktijken worden
ontdekt.
De kapitalisatie van de rente kan worden toegekend op voorwaarde dat (i) het rente betreft die voor minstens een volledig
jaar verschuldigd is en (ii) er een ingebrekestelling of overeenkomst in deze zin bestaat.
De gedelegeerd bestuurder van een vennootschap kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor schade die aan derden wordt
toegebracht. De aansprakelijkheid van vennootschappen sluit
in principe de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn orgaan
niet uit, maar bestaat naast laatstgenoemde.

(…)
I. Exposé des faits utiles à l’appréciation du litige
1. – Les faits utiles à l’appréciation du litige peuvent être
relatés comme suit :
– M. se présente comme un numismate réputé, dirigeant
différentes sociétés sous le nom (…), dont les deux autres
intimés, sociétés de droit suisse : T. Holding (ci-après
« T.H. »), spécialisée dans le commerce des monnaies antiques, et T. Institut (ci-après « T.I. »), qui « a pour but la
promotion, la valorisation et le développement du marché
des valeurs d’art été de collection » ; ces sociétés font partie,
avec d’autres, du « groupe » ;
– Entre 1994 et 1997 (environ), le groupe propose à ses
clients la conclusion des contrats suivants :
• « Mandat de souscription au capital participation de T.I.
s.a. » ; contrat à conclure avec T.H., par lequel le client lui
donne mandat de souscrire pour son compte à « une part
du capital participation de T.I. s.a. ... représentants ... bons
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Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.
Het hof verklaart het verzoek tot heropening der debatten
ongegrond.
Het hof voegt de zaken 2019/RK/11 en 2019/RK/14 samen,
Het hof verklaart het hoger beroep in de zaak 2019/RK/11
grotendeels gegrond,
Het hof verklaart het hoger beroep in de zaak 2019/RK/14
ongegrond,
Het hof wijzigt ten dele de bestreden beschikking,
Het hof verklaart de vorderingen van BVBA C. en van W.O.
ongegrond,
Het hof bevestigt de bestreden beschikking in zover de tegenvorderingen van NV S. en van NV Co. ongegrond werden
verklaard.
Het hof verwijst BVBA C. en W.O. in drie vierden van de
kosten van beide aanleggen en NV S. en NV Co. in één vierde dezer kosten met inbegrip van het rolrecht en de bijdrage
voor het Fonds Juridische Tweedelijnsbijstand.
Het rolrecht in hoger beroep te voldoen aan de FOD Financiën, na uitnodiging hiertoe.
Behoudens de kosten van de actie van C. en W.O. ten overstaan van Os., V.P., F. en Cr., waarin C. en W.O. worden verwezen in de kosten van die actie in beide aanleggen.
Het hof begroot de rechtsplegingsvergoeding van alle partijen per aanleg op 1.440,00 euro.
De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.
(…)
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B) Dommage de M. R.G.

C) Pourcentage et intérêts
Compte tenu du pourcentage retenu supra sub V) F) pour la
perte de chance, soit 90 %, il revient ainsi :
– À l’appelante : 54.447,33 € (29.849,70 € + 24.597,63 €) ×
90 % = 49.002,60 €
– À l’appelant : 18.190,47 × 90 % = 16.371,42 €
A ces montants, s’ajoutent les intérêts au taux légal depuis
le 1er janvier 1996.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa
saisine ;
Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l’emploi
des langues en matière judiciaire ;
Dit l’appel partiellement fondé.
Réforme le jugement entrepris et dit les demandes partiellement fondées.
Condamne l’intimée à payer à la SC LES ETOILES la somme
de 49.002,60 € augmentée des intérêts au taux légal à dater
du 1er janvier 1996 et jusqu’à parfait paiement, et ce sous
déduction des paiements intervenus en cours d’instances.
La condamne à payer à M. R.G. la somme de 16.371,42 €
augmentée des intérêts au taux légal à dater du 1er janvier
1996 et jusqu’à parfait paiement, et ce sous déduction des
paiements intervenus en cours d’instances.
Déboute les appelants du surplus de leurs demandes.
Condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances,
liquidés à 10.270 € (PVCV et indemnité de procédure
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AR: 2018/AR/1055
Zetel: M. Bresseleers
Advocaten: Kristof Keyzer, Patrick De Deken, Peter Henriksen

Overeenkomst tot overdracht aandelen – Koopprijs in
schijven te betalen – Verplichting van koper tot overname borgstelling – Enac – Contractuele garanties – Vermoedens
Partijen sluiten een koopovereenkomst tot overdracht van
aandelen van een vennootschap. De koopprijs dient in schijven te worden betaald. De koper verbindt zich er ook toe om
de hoofdelijke borgstelling over te nemen die de heer R. ten
gunste van de bank had gesteld voor een bankkrediet aan de
vennootschap.
Vervolgens ontstaat een geschil, o.m. omdat de borgstelling
niet wordt overgenomen, de koopprijs niet verder wordt betaald en de koper beweert dat bepaalde contractuele garanties/
waarborgen zijn geschonden.
Het hof beoordeelt de verschillende aspecten die de partijen
opwerpen en overweegt, onder meer, dat de vordering van de
koper op de verkoper wegens schendingen van de verklaringen
en waarborgen slechts zeker en opeisbaar is voor een welbepaald bedrag maar voor het overige de vordering van de koper
niet zeker en opeisbaar is, zodat de koper zich hiervoor niet op
de enac kan beroepen jegens de verkoper.
Het hof stelt ook vast dat in het contract wordt bepaald dat de
verkoper de koper schriftelijk op de hoogte moet stellen van
het feit of hij de vergoedingsaanspraak betwist of aanvaardt,
binnen 30 dagen volgend op de kennisgeving ervan, en de verkoper wordt bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen die
termijn geacht de vergoedingsaanspraak te aanvaarden.
Het door het contract ingestelde vermoeden is, volgens het
hof, een feitelijk vermoeden dat niet door de wet is ingesteld
(art. 1353 BW). Aangezien een dergelijk vermoeden wordt overgelaten aan het oordeel en aan het beleid van de rechter is het
steeds weerlegbaar met alle middelen van recht. Het vermoeden van aanvaarding heeft enkel betrekking op het principe dat
bepaalde feiten aanleiding geven tot een aanspraak. Het impliceert niet dat de koper is vrijgesteld van de bewijslast met betrekking tot de gegrondheid en de omvang van de aanspraak.
De koper moet het bewijs leveren van de inbreuk op de verklaringen en de garanties door de verkoper en van de schade, het
verlies of de waardevermindering.
De koopovereenkomst voorziet niet dat de verkoper het
recht verliest om de vergoedingsaanspraken van de koper te
betwisten indien hij deze niet of niet tijdig binnen de 30 dagen
betwist. Het gebrek aan (tijdige) reactie op een vergoedingsaanspraak, impliceert dan ook niet dat de verkoper de gegrondheid en de becijfering van de vergoedingsaanspraak door
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2. L’appelant réclame une perte de rémunération, limitée à
2 ans étant le temps nécessaire à une reconversion, ainsi
qu’une perte en tant qu’actionnaire, devant couvrir sa durée
de vie active.
Toutefois, il y a lieu d’une part de tenir compte de l’indemnité de résiliation déjà accordée à sa société et d’autre part
de ce que la « rente » escomptée en tant qu’actionnaire durant toute sa vie active apparaît hypothétique compte tenu
notamment du mauvais état de l’immeuble, compromettant
son exploitation et amenant les appelants à suspendre dès
1993 le paiement des loyers et des mensualités dues pour la
cession du fonds de commerce.
La perte subie par l’appelant sera par conséquent réparée à
suffisance par l’allocation de 2 annuités du cash-flow net de
la société, tel qu’évalué par l’expert judiciaire, soit 733.802
francs (18.190,47 €).

(…)

Company: x

1. L’intimée soutient qu’il n’y a pas de lien causal entre le
dommage invoqué par l’appelant et la faute d’ANHYP en
faisant valoir que si les appelants avaient été informés de
l’existence de la saisie, soit ils n’auraient pas acheté le fonds
de commerce et l’appelant n’aurait pas subi de dommage
soit ils l’auraient quand même acheté et auraient été expulsés.
Ce faisant, l’intimée, pour exclure l’existence d’un lien de
causalité entre la faute et le dommage compare la situation
concrète qui est survenue à une situation hypothétique tout
en omettant une hypothèse plausible, étant celle où les appelants, dûment informés, auraient obtenu qu’ANHYP renonce à sa saisie.
Il y a bien un lien causal entre le dommage de l’appelant et
la faute d’ANHYP, ce dommage n’ayant pu se produire sans
cette faute.

d’appel) par les appelants, et lui délaisse ses frais et dépens
en ces instances.
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de koper definitief en onherroepelijk aanvaard heeft en niet
langer kan betwisten.

(…)
I. Feiten
1. K.V. en Shrimp Tempura NV (hierna “Shrimp Tempura”) sloten op 31 mei 2016 een koop/verkoopovereenkomst
tot overdracht van aandelen (hierna “koopovereenkomst”)
waarbij Shrimp Tempura alle aandelen van BVBA De Kroon
Divino (hierna “De Kroon”) verkocht aan K.V.
De prijs voor de aandelen bedroeg 25.000,00 EUR en diende betaald te worden in schijven van 2.000,00 EUR, vanaf
1 december 2016.
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K.V. verbond zich er toe om de hoofdelijke borgstelling die
E.R. ten gunste van KBC had gesteld voor een bankkrediet
aan De Kroon over te nemen en een bankattest ter staving
van deze overname voor te leggen binnen de 30 dagen na de
datum van de koopovereenkomst.
In artikel 5.1 van de koopovereenkomst verleende Shrimp
Tempura als verkoper een aantal garanties, o.m. m.b.t. de
nakoming door De Kolommen van haar normale fiscale en
sociaalrechtelijke verplichtingen en de afwezigheid van
passief dat niet op de balans terug te vinden was of niet geprovisioneerd was.
2. Voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst
tot overdracht van de aandelen werd De Kroon met vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen van 25 maart 2016 toegelaten tot de procedure
van gerechtelijke reorganisatie met het oog op een collectief
akkoord met de schuldeisers. Er werd een periode van opschorting van betaling toegekend tot 27 mei 2016.
Met vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen van 25 mei 2016 werd het herstelplan
gehomologeerd en werd de reorganisatieprocedure afgesloten. Het reorganisatieplan voorzag dat de buitengewone
schuldeisers integraal zouden worden betaald binnen de 24
maanden en de gewone schuldeisers a rato van 20 % van de
hoofdsom gespreid over 5 jaar.
In de overeenkomst tot overdracht van de aandelen werd
naar de procedure van gerechtelijke reorganisatie en het herstelplan verwezen.
3. Met aangetekende brief van 1 augustus 2016 stelde de
raadsman van K.V. Shrimp Tempura een eerste keer in gebreke tot betaling van 133.004,86 EUR wegens inbreuken op
een aantal garanties.
Nadien volgden nog diverse andere ingebrekestellingen van
de raadsman van K.V. voor bijkomende schendingen van garanties en vergoedingsaanspraken:
– met gewone brief van 4 augustus 2016 voor betaling van
1.090,87 EUR
– met aangetekende brief van 14 november 2016 voor
27.054,79 EUR.
– met aangetekende brief van 2 december 2016 voor
232.775,52 EUR
– met aangetekende brief van 13 december 2016.
4. Met aangetekende brief van 14 december 2016 stelde
Shrimp Tempura K.V. in gebreke tot betaling van de eerste
schijf van de verkoopprijs, die verschuldigd was op 1 december 2016.
Met aangetekende brief van 30 december 2016 reageerde de
raadsman van Shrimp Tempura op de aangetekende brief
van de raadsman van K.V. van 2 december 2016. Hij stelde
daarbij dat zijn cliënte de brieven van 1 augustus, 4 augustus en 14 november 2016 niet ontvangen had. Hij betwistte
de vergoedingsaanspraak van K.V.
K.V. reageerde niet op deze brief.
5. Op 31 januari 2017 werd De Kroon op bekentenis failliet
verklaard.
6. K.V. liet na om de borgstelling die E.R. verleend had ten
gunste van KBC over te nemen, in strijd met de verbintenis
die zij in de koopovereenkomst had opgenomen.
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Les parties concluent un contrat d’achat pour le transfert des
actions d’une société. Le prix d’achat doit être payé en plusieurs
versements. L’acheteur s’engage également à reprendre la caution solidaire que M. R. avait fournie en faveur de la banque pour
un prêt bancaire à la société.
Par la suite, un litige survient, entre autres parce que la caution
n’est pas reprise, que les tranches successives du prix d’achat ne
sont plus payées et que l’acheteur prétend que certaines garanties contractuelles ont été violées.
La Cour apprécie les différents aspects soulevés par les parties
et considère, entre autres, que la créance de l’acheteur à l’encontre du vendeur pour violation des déclarations et garanties
n’est certaine et exigible que pour un montant déterminé, mais
que pour le surplus la créance de l’acheteur n’est pas certaine
et exigible, de sorte que l’acheteur ne peut pas se prévaloir de
l’enac à l’encontre du vendeur pour ceci.
La Cour note également que le contrat prévoit que le vendeur
doit notifier par écrit à l’acheteur s’il conteste ou accepte la demande d’indemnisation, dans les 30 jours suivant sa notification, et que le vendeur est réputé avoir accepté la demande d’indemnisation en l’absence de contestation écrite dans ce délai.
La présomption établie par le contrat est, selon la Cour, une présomption de fait qui n’est pas établie par la loi (art. 1353 C. civ.).
Comme une telle présomption est laissée au jugement et à la
politique du tribunal, elle est toujours réfutable par tous les
moyens légaux. La présomption d’acceptation ne concerne que
le principe selon lequel certains faits donnent lieu à une réclamation. Elle n’implique pas que l’acheteur soit exempté de la
charge de la preuve concernant le bien-fondé et l’étendue de la
réclamation. Il appartient à l’acheteur de fournir la preuve de la
violation des déclarations et garanties du vendeur et du dommage, de la perte ou de la réduction de valeur.
Le contrat de vente ne prévoit pas que le vendeur perd le droit
de contester les demandes d’indemnisation de l’acheteur s’il ne
les conteste pas ou s’il ne le fait pas dans les 30 jours. L’absence
de réponse (en temps utile) à une demande d’indemnisation
n’implique donc pas que le vendeur ait accepté définitivement
et irrévocablement la demande d’indemnisation de l’acheteur
et ne puisse plus contester la validité et la quantification de
celle-ci.

Jurisprudence

Company: x

Contrat de cession d’actions – Prix d’achat à payer en
plusieurs fois – Obligation de l’acheteur de reprendre
la caution – Enac – Garanties contractuelles – Présomptions
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Rechtspraak

8. Op 3 mei 2017 ging Shrimp Tempura over tot dagvaarding van K.V.; zij vorderde het bedrag van de borgstelling en
het op dat ogenblik verschuldigde deel van de verkoopprijs.
K.V. stelde een tegeneis tot betaling van 227.076,55 EUR, te
vermeerderen met de gerechtelijke intresten; ondergeschikt
beriep zij zich op de compensatie tussen de hoofden de tegeneis.
II. Bestreden vonnis
9. Met vonnis van 13 april 2018 van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen werd de hoofdeis van Shrimp Tempura gegrond verklaard voor een bedrag
van 110.812,68 EUR en de tegeneis van K.V. voor een bedrag
van 3.980,46 EUR. Na compensatie werd K.V. veroordeeld
tot betaling aan Shrimp Tempura van 106.832,22 EUR, te
vermeerderen met de gerechtelijke intresten en de gerechtskosten.

V. Beoordeling
V.I Vergoeding voor de borgstelling van E.R. ten gunste van
KBC
12. Verbintenis tot overname van de borgstelling – Shrimp
Tempura vordert een schadevergoeding van 85.812,68 EUR
omdat K.V. heeft nagelaten de borgstelling die E.R. ten gunste van KBC gesteld had, over te nemen. Zij stelt dat zij E.R.
heeft gevrijwaard en vergoed heeft nadat deze laatste met
vonnis van 3 mei 2017 veroordeeld werd tot terugbetaling
van de borgstelling aan KBC.
Artikel 4.2 van de koopovereenkomst houdt de verbintenis
van K.V. tot overname van de borgstelling in: “Overname
hoofdelijke borgstelling E.R. door de Koper. De Koper neemt
expliciet de lopende hoofdelijke borgstelling bij KBC op
bankkrediet binnen de Vennootschap over, ter zijner titel.
Hiertoe zal een bankattest ter staving van deze overname
worden voorgelegd binnen de 30 dagen.”
K.V. diende de borgstelling over te nemen binnen de 30
dagen na de ondertekening van de koopovereenkomst.
Vanaf het verstrijken van de termijn van 30 dagen was zij
in gebreke.
K.V. betwist niet dat zij de borgstelling niet heeft overgenomen, maar beroept zich op de exceptio non adimpleti contractus. Vermits haar vordering op Shrimp Tempura wegens
inbreuken op de verklaringen en garanties niet vaststaand
en opeisbaar is, kan zij zich niet op de exceptio non adimpleti contractus beroepen.
Het staat dan ook vast dat K.V. zich schuldig gemaakt heeft
aan een schending van haar contractuele verplichting tot
overname van de borgstelling.

III. Vorderingen in hoger beroep
10. Met verzoekschrift van 30 mei 2018 tekende K.V. hoger
beroep aan.
In haar syntheseconclusies verzoekt zij het hoger beroep
ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden vonnis teniet te doen. Zij vraagt de oorspronkelijke eis van
Shrimp Tempura ongegrond te verklaren en Shrimp Tempura te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van
162.585,93 EUR, te vermeerderen met de vergoedende en
gerechtelijke intresten. Tevens verzoekt zij het incidenteel
hoger beroep van Shrimp Tempura ontoelaatbaar, minstens
ongegrond te verklaren. In ondergeschikte orde verzoekt zij
Shrimp Tempura te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 101.835,79 EUR, te vermeerderen met de
vergoedende en gerechtelijke intresten. Ten slotte verzoekt
zij Shrimp Tempura te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding.
Shrimp Tempura verzoekt het hoger beroep af te wijzen als
ongegrond, het bestreden vonnis te bevestigen en K.V. te
veroordelen tot de gerechtskosten.
Shrimp Tempura bevestigde ter zitting van 4 september
2019 dat zij geen incidenteel hoger beroep heeft ingesteld,
minstens dit niet handhaaft en er afstand van doet.
IV. Ontvankelijkheid
11. Het bestreden vonnis werd betekend op 25 mei 2018.
Het hoger beroep dat werd ingesteld met verzoekschrift dat
op 30 mei 2018 werd neergelegd ter griffie van dit hof, is
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13. Vrijwaringsverbintenis van Shrimp Tempura t.a.v. E.R.
– Shrimp Tempura vordert een schadevergoeding wegens de
schending van deze contractuele verplichting. Zij oefent een
eigen contractueel recht uit en dient dus niet aan te tonen
dat zij in de rechten van E.R. getreden is.
Shrimp Tempura dient het bewijs te leveren van haar schade ten gevolge van de niet-nakoming van de verbintenis tot
overname van de borgstelling door K.V.
Zij stelt dat zij in uitvoering van haar vrijwaringsverbintenis
betalingen heeft uitgevoerd aan E.R. Zij deelt een rekeninguittreksel mee waaruit blijkt dat zij tussen 13 juli 2017 en
9 maart 2017 vijf betalingen aan de vennootschap Comm.
VA A-Events voor een totaal bedrag van 18.240,00 EUR heeft
gedaan. De betalingen gebeurden dus niet aan E.R.
De rekeninguittreksels maken ook geen melding van een referte of mededeling, zodat Shrimp Tempura niet aantoont
dat de betalingen gebeurden in uitvoering van de verplichting van Shrimp Tempura tot vrijwaring van E.R. hoofdens
de borgstelling.
Shrimp Tempura toont bijgevolg niet aan dat zij schade heeft
geleden ten gevolge van het feit dat K.V. de borgstelling van
E.R. niet heeft overgenomen.
De vordering van Shrimp Tempura is bijgevolg ongegrond.
De vraag of Shrimp Tempura zich ten aanzien van E.R. verbonden heeft tot vrijwaring voor de gevolgen van de borgstelling is dan ook niet relevant.
Het hoger beroep is in deze mate gegrond.
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7. Met aangetekende brief van 12 april 2017 stelde de raadsman van Shrimp Tempura K.V. aangetekend in gebreke tot
betaling van een bedrag van 91.645,72 EUR provisioneel
(10.000,00 EUR voor de verkoopprijs, 39,56 EUR intresten +
81.606,16 EUR voor de borgstelling).
K.V. reageerde niet op deze brief.

tijdig en regelmatig naar de vorm. Het hoger beroep is ook
toelaatbaar.

Company: x

Shrimp Tempura stelde K.V. met aangetekende brief (datum
onleesbaar) in gebreke. K.V. gaf geen gevolg aan deze ingebrekestelling.
Op 1 maart 2017 ging KBC over tot dagvaarding van E.R.
Met vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen,
afdeling Antwerpen van 3 mei 2017 werd E.R. veroordeeld
tot betaling aan KBC van 81.606,16 EUR, te vermeerderen
met verwijlsintresten en de kosten.
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V.II. Koopprijs

15. Verklaringen en garanties – De verklaringen en garanties van de verkoper zijn opgenomen in artikel 5.1.i van de
koopovereenkomst. Volgende verklaringen en garanties zijn
voor de beoordeling van het geschil van belang:
– garantie dat de De Kroon al haar normale fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen is nagekomen;
– garantie dat er geen passief is, zelfs onvoorzienbaar dat
niet op de balans terug te vinden is of dat niet werd geprovisioneerd.
Alle verklaringen en garanties van de verkoper worden gedaan of gegeven rekening houdend met de feiten en aangelegenheden die in de koopovereenkomst zijn opgenomen en
alle feiten en aangelegenheden die op correcte en volledige
wijze door de verkoper vooraf werden meegedeeld in de
vorm van documenten die worden opgesomd als bijlagen bij
de koopovereenkomst (artikel 5.1, ii, 1.).
De formulering “op correcte en volledige wijze zijn meegedeeld” betekent volgens artikel 5.1.ii 2. dat de mededeling
op zodanige wijze werd gedaan dat het belang van de bekendgemaakte informatie door een diligente koper met behulp van professionele adviseurs kon worden opgemerkt,
dat alle gegevens in de bekendgemaakte informatie aanwezig waren om de omvang en de risico’s van de betrokken
feiten en omstandigheden in te schatten en dat geen informatie werd achterwege gehouden die een diligente koper
met behulp van professionele adviseurs zou beletten om het
belang en de financiële impact van de bekendgemaakte informatie in te schatten.
Uit de artikelen 5.1.ii 1 en 5.1.ii 2 volgt dat alle informatie
die vervat is in de bijlagen aan de koopovereenkomst en dus
door de koper gekend was of kon zijn, niet beschouwd kan
worden als een schending van de verklaringen en garanties.
Schulden die dateren van voor de datum van de koopovereenkomst (31 mei 2016) en die zijn opgenomen in de tussentijdse balans per 30 april 2016 of die deel uitmaken van het
gehomologeerd herstelplan, zijn door de koper gekend. De
koper kan de verkoper voor deze schulden niet aanspreken.
Dit geldt eveneens voor het feit dat De Kroon voorafgaand
aan de ondertekening van de koopovereenkomst het voorwerp heeft uitgemaakt van een gerechtelijke reorganisatie.
In de koopovereenkomst wordt hier herhaaldelijk naar verwezen (artikel 2.3: “De Koper is terdege op de hoogte van
de WCO procedure en homologatie door de Kamer van
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Koophandel te Antwerpen, met inbegrip van de praktische
implicaties en verplichtingen voor de Vennootschap dienaangaande.”; artikel 5.1.i dat een uitzondering voorziet op
de door de verkoper gegeven garanties voor “de gekende en
uitvoerig meegedeelde en aanvaarde WCO herstelplan regeling/homologatie”).
16. Kennisgeving van een vergoedingsaanspraak – Indien
de koper kennis krijgt van een feit dat aanleiding kan geven
tot een vergoedingsaanspraak zal hij de verkoper hiervan
zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen (artikel 5.3.1 van de koopovereenkomst).
De kennisgeving waarvan sprake in artikel 5.3.1 heeft betrekking op het feit dat aanleiding kan geven tot een vergoedingsaanspraak.
De kennisgeving moet worden gedaan overeenkomstig artikel 10 van de koopovereenkomst en met redelijk detail de
specifieke grondslag voor de vergoedingsaanspraak uiteenzetten alsmede het gevorderde bedrag, voor zover bepaalbaar (artikel 5.3.3.). De verwijzing naar artikel 10 betreft een
vergissing vermits de koopovereenkomst geen artikel 10
bevat; waarschijnlijk wordt artikel 8.a bedoeld dat betrekking heeft op de wijze waarop mededelingen en kennisgevingen moeten gebeuren.
17. Betwisting of aanvaarding van vergoedingsaanspraak
– De verkoper moet de koper schriftelijk op de hoogte stellen van het feit of hij de vergoedingsaanspraak betwist of
aanvaardt, binnen dertig dagen volgend op de kennisgeving
van de vergoedingsaanspraak door de koper en de verkoper wordt, bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen die
termijn geacht de vergoedingsaanspraak te aanvaarden (artikel 5.3.2).
Het door artikel 5.3.2. ingestelde vermoeden is een feitelijk
vermoeden dat niet door de wet is ingesteld (artikel 1353
BW). Aangezien dergelijk vermoeden wordt overgelaten aan
het oordeel en aan het beleid van de rechter is het steeds
weerlegbaar met alle middelen van recht (Cass. 24 januari
2008, R.W. 2010-11, 366).
Het vermoeden van aanvaarding heeft enkel betrekking op
het principe dat bepaalde feiten aanleiding geven tot een
aanspraak, doch impliceert niet dat de koper is vrijgesteld
van de bewijslast met betrekking tot de gegrondheid en de
omvang van de aanspraak. De koper moet bijgevolg het bewijs leveren van de inbreuk op de verklaringen en de garanties door de verkoper en van de schade, het verlies of de
waardevermindering.
De koopovereenkomst voorziet niet dat de verkoper het
recht verliest om de vergoedingsaanspraken van de koper
te betwisten indien hij de vergoedingsaanspraak niet of niet
tijdig binnen de 30 dagen betwist. Het gebrek aan (tijdige)
reactie op een vergoedingsaanspraak, impliceert dan ook
niet dat de verkoper de gegrondheid en de becijfering van
de vergoedingsaanspraak door de koper definitief en onherroepelijk aanvaard heeft en niet langer kan betwisten.
18. Mededelingen – Artikel 8.a. van de koopovereenkomst
bepaalt dat tenzij anders vermeld in de koopovereenkomst,
alle mededelingen of kennisgevingen schriftelijk moeten
gebeuren per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs,
bevestigd door een schrijven per gewone post en dat elke
mededeling of kennisgevingen wordt geacht te zijn ontvangen op de datum waarop het ontvangstbewijs getekend
wordt.
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V.III. Vergoedingsaanspraken van K.V.
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Company: x

14. Shrimp Tempura vordert eveneens betaling van de
koopprijs van 25.000,00 EUR.
K.V. beroept zich op de exceptio non adimpleti contractus. Zij erkent aldus de koopprijs verschuldigd te zijn, doch
heeft de uitvoering van de betaling opgeschort.
Shrimp Tempura erkent het bedrag van 3.980,46 EUR waartoe zij door de eerste rechter veroordeeld werd wegens inbreuk op de verklaringen en garanties, verschuldigd te zijn.
Voor het overige betwist zij de vordering van K.V. ten stelligste.
De vordering van K.V. op Shrimp Tempura wegens schendingen van de verklaringen en waarborgen is slechts zeker
en opeisbaar voor een bedrag van 3.980,46 EUR; voor het
overige is de vordering van K.V. niet zeker en opeisbaar,
zodat zij zich hiervoor niet op de exceptio non adimpleti
contractus kan beroepen ten aanzien van Shrimp Tempura.
Het hoger beroep is in deze mate ongegrond.
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Rechtspraak

20. Vergoedingsaanspraken van K.V. – K.V. heeft diverse
vergoedingsaanspraken geformuleerd met aangetekende
brief van 1 augustus 2016, gewone brief van 4 augustus
2016, aangetekende brief met ontvangstbewijs van 14 november 2016, aangetekende brief met ontvangstbewijs van
2 december en aangetekende brief van 30 december 2016.
Shrimp Tempura betwist de aangetekende brief van 1 augustus 2016 en de gewone brief van 4 augustus 2016 ontvangen te hebben. K.V. deelt geen door Shrimp Tempura
ondertekende ontvangstbewijzen met betrekking tot deze
brieven mee en toont bijgevolg niet aan dat Shrimp Tempura
deze brieven ontvangen heeft. De in deze brieven vermelde
vergoedingsaanspraken kunnen dan ook niet geacht worden
door Shrimp Tempura aanvaard te zijn.
Shrimp Tempura betwist eveneens de aangetekende brief
van 14 november 2016 ontvangen te hebben, maar K.V. deelt
een door Shrimp Tempura ondertekend ontvangstbewijs
mee. Dit bevat evenwel geen datum. Shrimp Tempura heeft
deze vergoedingsaanspraak slechts met brief van 30 december 2016, hetzij meer dan 30 dagen na de ontvangst ervan,
betwist. Bij gebrek aan datum op het ontvangstbewijs kan
Shrimp Tempura niet geacht worden deze vergoedingsaanspraak aanvaard te hebben.
Shrimp Tempura ondertekende eveneens het ontvangstbewijs van de aangetekende brief van 2 december 2016, maar
ook dit bevat geen datum. Zij kan dan ook niet geacht worden deze vergoedingsaanspraak aanvaard te hebben. Het feit
dat zij de vergoedingsaanspraak betwistte met gewone brief
van 30 december 2016 die zij niet tevens met de aangetekende post verstuurde, doet geen afbreuk aan haar recht om
deze vergoedingsaanspraak te betwisten.
21. Bedrag van de vergoedingsaanspraak – In de procedure voor de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling
Antwerpen stelde K.V. aanvankelijk een tegenvordering van
393.926,04 EUR, die zij in haar syntheseconclusies herleidde naar 227.067,55 EUR.
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22. Lonen van personeelsleden – De eerste rechter
heeft Shrimp Tempura veroordeeld voor een bedrag van
3.980,46 EUR samengesteld als volgt:
– 2.139,59 EUR opzegvergoeding aan Baikuntha Pahari
– 1.090,87 EUR loonachterstand aan Baikuntha Pahari
– 750,00 EUR ecocheques en achterstallig loon aan Kevin
Verboven
Shrimp Tempura betwist niet het bedrag van 3.980,46 EUR
verschuldigd te zijn.
23. Vakantiebijdrage arbeiders – K.V. vordert een bedrag
van 49.692,52 EUR, ondergeschikt 20.782,87 EUR, voor de
jaarlijkse vakantiebijdrage voor de arbeiders. De RSZ maande De Kroon met brief van 1 april 2016 aan tot betaling van
de bijdragen voor het vakantiedienstjaar 2015, die betaald
hadden moeten worden voor 30 april 2016.
De tussentijdse balans van 30 april 2016 vermeldt evenwel
een schuld van De Kroon aan de RSZ van 105.452,13 EUR,
naast een schuld met betrekking tot vakantiegeld van
28.909,65 EUR.
Gelet op de kennis van de totale RSZ-schuld in hoofde van
K.V., kan zij zich niet louter beroepen op de verklaring en de
garantie die stelt dat de vennootschap haar sociaalrechtelijke verplichtingen is nagekomen.
K.V. toont niet aan dat de schuld van 49.692,52 EUR geen
deel uitmaakt van de bedragen die werden opgenomen in de
tussentijdse balans van 30 april 2016. In hoger beroep deelt
K.V. geen enkel bijkomend stuk mee.
Bijgevolg is er m.b.t. deze schuld geen sprake van een schending van de verklaringen en garanties.
24. RSZ-bijdragen – K.V. vordert een bedrag van
36.015,36 EUR voor RSZ-bijdragen voor het eerste kwartaal
2016 en 7.115,64 EUR voor de maand mei 2016.
Deze schuld maakt evenwel deel uit van het gehomologeerde herstelplan en werd aan K.V. meegedeeld in bijlage
4 bij de koopovereenkomst. Uit de tussentijdse balans van
30 april 2016 blijkt een RSZ-schuld van 105.452,13 EUR.
Gelet op de kennis van deze schuld in hoofde van K.V. kan
zij zich niet louter steunen op de verklaring en de garantie
die stelt dat de vennootschap al haar sociaalrechtelijke verplichtingen is nagekomen.
K.V. toont niet aan dat deze schuld geen deel uitmaakt van
het bedrag vermeld in de tussentijdse balans per 30 april
2016.
Bijgevolg is er m.b.t. deze schuld geen sprake van een schending van de verklaringen en garanties.
25. Bedrijfsvoorheffing – K.V. vordert 4.376,81 EUR voor de
bedrijfsvoorheffing voor april 2016 en 3.048,68 EUR voor de
bedrijfsvoorheffing voor mei 2016.
In de tussentijdse balans per 30 april 2016 is een bedrag
van 31.318,29 EUR voor ingehouden voorheffingen opgenomen. K.V. toont niet aan dat de bedrijfsvoorheffing voor
april 2016 geen deel uitmaakt van het bedrag vermeld in de
tussentijdse balans per 30 april 2016.
Gelet op de kennis in hoofde van K.V. is er geen sprake van
een inbreuk op de verklaringen en garanties.
De bedrijfsvoorheffing voor de maand mei 2016 was pas opeisbaar vanaf 16 juni 2016. Het betreft bijgevolg een schuld
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19. Verbintenis van de verkoper tot vrijwaring – De verkoper zal de koper op diens eerste verzoek vrijwaren en vergoeden voor elke schade, verlies of waardevermindering die
het gevolg is van het onjuist zijn van de verklaringen en garanties van de verkoper, mits de koper deze schade, verlies
of waardevermindering niet zou geleden hebben indien de
verklaringen en garanties van de verkoper in alle opzichten
juist waren geweest. De schade zal het bedrag omvatten dat
nodig is om de koper en/of de vennootschap, naar keuze
van de koper, in de situatie te brengen gelijk aan de situatie
waarin hij en/of zij zou verkeren indien alle verklaringen
en garanties van de verkoper wil juist zouden zijn geweest
(artikel 5.2.1.)

In hoger beroep vordert zij nog 162.585,93 EUR. Zij geeft
geen toelichting bij de herleiding van haar vordering.
Het hof onderzoekt hieronder de verschillende vergoedingsaanspraken van K.V. die zij nog formuleert.

Company: x

De koopovereenkomst bevat geen sanctie voor de niet-naleving van de formaliteiten van artikel 8.a.
De niet-naleving van de formaliteiten van artikel 8.a door
de verkoper heeft dan ook niet tot gevolg dat de verkoper
de vergoedingsaanspraken niet meer kan betwisten. Omgekeerd kan de koper zich beroepen op een vergoedingsaanspraak die niet per aangetekende brief verstuurd werd.
De partij die haar vordering steunt op de stilzwijgende aanvaarding, afgeleid uit de afwezigheid van tijdig protest, moet
in geval van betwisting het bewijs leveren van de datum
waarop de geadresseerde haar aanspraken ontvangen heeft
(Cass. 6 november 2003, Arr.Cass. 2003, 2073).
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die dateert van na de overdracht. Shrimp Tempura dient
hiervoor niet in te staan.
K.V. toont niet aan dat er een inbreuk is op de verklaringen
en garanties.

VI. Gerechtskosten
28. De kosten kunnen worden omgeslagen zoals de rechter
het raadzaam oordeelt, hetzij wanneer de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn
gesteld, hetzij wegens bloed- of aanverwantschap (zie artikel 1017, lid 4 Gerechtelijk Wetboek).
Aangezien beide partijen deels in het ongelijk worden gesteld, komt het gepast voor de rechtsplegingsvergoedingen
om te slaan en de kosten voor het overige ten laste te laten
van de partij die ze gemaakt heeft.
VII. 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.

Wolters Kluwer – Revue internationale du droit des affaires

Het hof verklaart het hoger beroep toelaatbaar en gegrond
als volgt.
Het hof hervormt het bestreden vonnis behalve in zoverre
het de initiële hoofd- en tegeneis ontvankelijk heeft verklaard.
Het hof verklaart de initiële vordering van Shrimp Tempura
gegrond ten belope van 25.000,00 EUR, te vermeerderen met
de gerechtelijke intresten.
Het hof verklaart de initiële tegeneis van K.V. gegrond voor
een bedrag van 12.594,70 EUR, te vermeerderen met de de
gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet tot op
het ogenblik van de volledige betaling.
Het hof wijst het meergevorderde af als ongegrond.
Het hof zegt dat de hoofd- en de tegenvordering gecompenseerd dienen te worden.
Het hof compenseert de rechtsplegingsvergoedingen in
beide aanleggen, telkens begroot op 6.000,00 EUR, en laat
de overige gerechtskosten ten laste van de partij die ze gemaakt heeft.
(…)

Antwerpen 8 oktober 2019
AR: 2018/AR/114 en 2018/AR/471
Zetel: A. Verhaert
Advocaten: Jan Van Kerckhoven, Didier Dhaenens, Jan De Schepper, Liesbet Deprez

Aansprakelijkheid van de verzekeraar en de verzekeringsmakelaar – Artikel 88 Wet Verzekeringen – Verjaring
van de vordering die niet voortvloeit uit de verzekeringsovereenkomst – Kapitaalsgarantie – Fout (neen) –
Oorzakelijk verband (neen)
Artikel 88 § 1 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen bepaalt dat elke rechtsvordering van de verzekeringsnemer tegen de verzekeringsonderneming die voortvloeit uit
een verzekeringsovereenkomst verjaart na drie jaar.
De vordering die steunt op een schending van de informatieplicht door de verzekeringsonderneming vloeit niet voort uit
de verzekeringsovereenkomst zelf en verjaart volgens de regels
van het gemeen recht.
De informatieverstrekking met betrekking tot de afwezigheid
van enige kapitaalsgarantie is duidelijk en afdoende nauwkeurig wanneer de documentatie heldere informatie verstrekt
over de beleggingsvoorwaarden zowel naar de vaste duurtijd
als naar het rendementsrisico waarvoor geen enkele garantie
wordt gegeven alsook wanneer er ondubbelzinnig wordt aangegeven zowel in de op voorhand verstrekte simulatieberekeningen als in de uiteindelijk ondertekende documenten dat het
rendement uit het verleden geen garantie biedt voor de toekomst.
Wanneer het kapitaalverlies vreemd is aan het (beweerdelijk ontoereikend toegelicht) marktrisico, maar integendeel haar oorsprong vindt in grootschalige fraude begaan door het bestuur
van het beleggingsfonds, en noch de verzekeraar noch de tussenpersoon hiermee bekend waren of bekend moesten zijn, dan
is er geen sprake van een oorzakelijk verband tussen de tegen
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27. Uitbetaalde huurwaarborg aan NV Bermaso – K.V. vordert een bedrag van 36.174,58 EUR; dit bedrag stemt overeen met het bedrag van de huurwaarborg dat KBC aan de
verhuurder NV Bermaso zou hebben uitbetaald.
Uit de brief van de raadsman van NV Bermaso leidt het hof
af dat KBC als gevolg van de niet-betaling van de huur voor
juni 2016 een bedrag van 6.431,15 EUR heeft betaald aan
de verhuurder die een beroep op de waarborg had gedaan.
De huur voor de periode voorafgaand aan de aandelenoverdracht maakte deel uit van de schulden zoals vermeld in het
gehomologeerd herstelplan. K.V. toont niet aan dat de bankwaarborg werd opgevraagd omdat de huur voor de periode
voorafgaand aan de aandelenoverdracht niet betaald werd.
De huur voor juni 2016 is evenwel een schuld die dateert
van na de aandelenoverdracht en waarvoor Shrimp Tempura K.V. niet moet vergoeden.
Ten overvloede toont K.V. niet aan dat KBC meer betaald
heeft dan het bedrag van 6.431,15 EUR.
Er is bijgevolg geen sprake van een inbreuk op de verklaringen en garanties m.b.t. deze schuld.

Jurisprudence

Company: x

26. Waarborgfonds Horeca – K.V. vordert een bedrag van
13.983,13 EUR voor de bijdrage aan het Waarborgfonds Horeca voor het eerste kwartaal 2016 van 9.273,50 EUR en voor
het tweede kwartaal van 2016 van 4.709,63 EUR.
Deze bijdragen moet telkens voor de 15e van de volgende
maand gecrediteerd worden op de rekening van het Waarborgfonds. Voor het eerste kwartaal 2016 dienden de bijdragen bijgevolg betaald te worden respectievelijk op 15 februari 2016, 15 maart 2016 en 15 april 2016. Voor het tweede
kwartaal 2016 dienden de bijdragen betaald te worden respectievelijk op 15 mei 2016, 15 juni 2016 en 15 juli 2016.
In bijlage 4 werd een bedrag van 5.368,89 EUR opgenomen.
Er is bijgevolg een tekort van 8.614,24 EUR (voor het eerste
kwartaal van 3.904,61 EUR en voor het tweede kwartaal van
4.709,63 EUR).
Shrimp Tempura toont niet aan dat zij K.V. in kennis heeft
gesteld van het feit dat deze bijdragen nog verschuldigd
waren.
Het hoger beroep is in voormelde mate gegrond.
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Antwerpen (5e B k.) 12 september 2019

Antwerpen (5e B k.) 12 september 2019 TRVRPS 2020, afl. 2, 173 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (10 april 2020)
Samenvatting 1
De vordering tot nietigverklaring van een besluit houdende kapitaalsvermindering is zonder voorwerp wanneer dat besluit onder
opschortende voorwaarde werd goedgekeurd en die voorwaarde niet gerealiseerd werd.
Trefwoorden:
Rechtsvorderingen en verjaringstermijnen (vennootschap)

Voorwaarden rechtsvordering (gerechtelijk recht), algemeen

Samenvatting 2
De vordering tot aanstelling van een expert-bewaarnemer beoogt weliswaar het opleggen van voorlopige maatregelen, maar is
niet afhankelijk van de hoofdvordering indien zij als zelfstandige vordering en dus niet in het kader van art. 19, lid 3 Ger.W. is
ingesteld.
Trefwoorden:
Maatregel alvorens recht te doen

Sekwester

Vennootschapsrecht, ondernemingen (kort geding)

Samenvatting 3
Partijen bij een geschil over de eigendomsrechten over aandelen in het kader van een vereffening en verdeling van een
huwgemeenschap en nalatenschappen hebben voldoende belang om in afwachting van de beslechting van dat geschil in rechte
voorlopige maatregelen te vorderen om hun rechten te doen vrijwaren ten overstaan van de andere aandeelhouders. Aangezien
hun aanspraken op die aandelen door de overige aandeelhouders van de vennootschap worden betwist en zij daardoor zijn
uitgesloten uit het vennootschapsleven en verstoken blijven van de mogelijkheid om hun beweerde rechten als aandeelhouders uit
te oefenen, kan vastgesteld worden dat voormelde partijen niet zelf bepaalde voorzieningen kunnen treffen ter vrijwaring van
hun, weliswaar betwiste, rechten als vermeende aandeelhouders.
Trefwoorden:
Vennootschapsrecht, ondernemingen (kort geding)

Sekwester

Belang om in rechte op te treden

Samenvatting 4
De expert-bewaarnemer treedt niet op als mandataris van de vermeende aandeelhouders. Dat houdt in dat hij niet kan worden
belast met de opdracht om veto te stellen tegen bepaalde beslissingen van de vennootschapsorganen of deze te schorsen. De
expert-bewaarnemer kan evenmin worden gevraagd verslag uit te brengen over de mogelijke impact van bepaalde beslissingen op
de waarde van de betwiste aandelen.
Hij kan daarentegen wel worden belast met het inwinnen van de nodige informatie over de in de opdracht omschreven
beslissingen en dit zowel op niveau van de raad van bestuur als op niveau van de algemene vergadering van de betrokken
vennootschappen. Omwille van het familiaal karakter van de onderneming kan geredelijk worden aangenomen dat geïntimeerden
inspraak zouden hebben gehad in de samenstelling van de raden van bestuur en daarin, rechtstreeks of onrechtstreeks, een stem
zouden hebben gehad en zodoende ook geïnformeerd zouden zijn over de in de raad van bestuur genomen beslissingen. Eens
geïnformeerd over de beslissingen die in de betrokken vennootschappen zijn genomen, blijven de vermeende aandeelhouders bij
machte om zelf hun vermeende rechten uit te oefenen.
Trefwoorden:
Organen van een vennootschap, algemeen
Organen NV, algemeen

Sekwester

Vennootschapsrecht, ondernemingen (kort geding)

Samenvatting 5
De expert-bewaarnemer kan enkel belast worden met een opdracht tot bewaarneming van de goederen die het voorwerp uitmaken
van het erfrechtelijk geschil, d.w.z. de aandelen waarop in het erfrechtelijk geschil aanspraak wordt gemaakt, alsook de
uitkeringen die als vruchten van die aandelen kunnen worden beschouwd. Verrichtingen met betrekking tot de rekening-courant
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van de familiale aandeelhouders met de vennootschap zijn niet te beschouwen als uitkeringen van goederen waarop het
erfrechtelijk geschil betrekking heeft.
Trefwoorden:
Sekwester Vennootschapsrecht, ondernemingen (kort geding)
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Cass. (3e k.) AR C.18.0488.N, 9 september 2019 (M.D.S. / E.P.)

Cass. (3e k.) AR C.18.0488.N, 9 september 2019 (M.D.S. / E.P.) http://www.cass.be (9 oktober 2019); JDSC 2020, afl. 1, 281,
noot CORBISIER, I.; RW 2020-21 (samenvatting), afl. 4, 144 en http://www.rw.be/ (19 september 2020); T.Not. 2020, afl. 4,
338, noot BLONTROCK, F.; TRVRPS 2020, afl. 1, 75 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (22 februari 2020), noot
PARREIN, F.
Samenvatting 1
De uitsluiting kan worden bevolen in geval van een voldoende ernstige en duurzame onenigheid tussen de vennoten die het
voortbestaan van de vennootschap in gevaar brengt of dreigt te brengen. De gegronde reden voor de uitsluiting hoeft
bijgevolg niet noodzakelijk te bestaan uit een foutief of onrechtmatig gedrag dat aan een van de vennoten kan worden
toegerekend. (Art. 334, eerste lid W.Venn.).
Trefwoorden:
Onenigheid vennoten (uitsluiting en gedwongen overdracht in BV)
Samenvatting 2
Wanneer een vordering tot uitsluiting wordt beantwoord met een tegenvordering tot uitsluiting en de rechter het bestaan
vaststelt van een gegronde reden tot uitsluiting die niet bestaat uit een foutief of onrechtmatig gedrag, dan dient hij na te gaan
in het belang van de vennootschap, welke partij de meeste garanties biedt voor het voortbestaan van de vennootschap. (Art. 334,
eerste lid W.Venn.).
Trefwoorden:
Gegronde reden (uitsluiting en gedwongen overdracht in BV), algemeen

Uitsluiting in BV, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:
-

T.Not. 2020, afl. 4, 338

-

RW 2020-21 (samenvatting), afl. 4, 144 en http://www.rw.be/ (19 september 2020)

Volledige tekst
M.D.S.,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Patricia Vanlersberghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre
Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,
tegen
E.P.,
verweerder,
vertegenwoordigd door mr. Paul Lefebvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 480/9,
waar de verweerder woonplaats kiest,
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in aanwezigheid van
E.P. HUURWAGENS bvba.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 24 mei 2018.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 16 mei 2019 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden 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
(.)

Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 334, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kunnen één of meer vennoten die gezamenlijk aandelen
bezitten die 30 procent vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten, of aandelen
waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde 30 procent van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, om
gegronde redenen in rechte vorderen dat een vennoot hen zijn aandelen overdraagt.
2. De uitsluiting strekt ertoe de geschillen te regelen die de fundamentele belangen van de vennootschap of de continuïteit van de
onderneming in gevaar brengen of, meer algemeen, de gevallen van ernstige en duurzame onenigheid tussen de vennoten op te
lossen.
De uitsluiting kan worden bevolen in geval van een voldoende ernstige en duurzame onenigheid tussen de vennoten die het
voortbestaan van de vennootschap in gevaar brengt of dreigt te brengen. De gegronde reden voor de uitsluiting hoeft bijgevolg
niet noodzakelijk te bestaan uit een foutief of onrechtmatig gedrag dat aan een van de vennoten kan worden toegerekend.
Wanneer een vordering tot uitsluiting wordt beantwoord met een tegenvordering tot uitsluiting en de rechter het bestaan vaststelt
van een gegronde reden tot uitsluiting die niet bestaat uit een foutief of onrechtmatig gedrag, dan dient hij na te gaan, in het
belang van de vennootschap, welke partij de meeste garanties biedt voor het voortbestaan van de vennootschap.
3. De appelrechters stellen vast dat "er een diepgaande onenigheid bestaat tussen partijen ook als vennoten". Zonder dat zij
dienden te onderzoeken of deze onenigheid al dan niet te wijten is aan het gedrag van de verweerder of aan dat van de eiseres,
vermochten zij te oordelen dat "de eerste rechter terecht [heeft] beslist dathet in het belang van de vennootschap is dat de
aandelen worden toegewezen aan [de verweerder]".
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiseres op 1.300,24 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als
voorzitter, sectievoorzitter Alain Smetryns, en de raadsheren Koen Mestdagh, Antoine Lievens en Koenraad Moens, en in
openbare rechtszitting van 9 september 2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaatgeneraal Henri Vanderlinden, met bijstand van griffier Mike Van Beneden.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
Dit document is beschikbaar op Jurisquare:
-

T.Not. 2020, afl. 4, 338

-

RW 2020-21 (samenvatting), afl. 4, 144 en http://www.rw.be/ (19 september 2020)
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Bergen 27 augustus 2019
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Bergen (vakantiekamer) nr. 2019/RQ/21, 27 augustus 2019

Bergen (vakantiekamer) nr. 2019/RQ/21, 27 augustus 2019 JLMB 2019, afl. 31, 1459 en http://jlmbi.larcier.be/ (10 oktober
2019), noot APPERMONT, N.; TBH 2020, afl. 6, 785 en http://www.rdc-tbh.be/ (15 november 2020)
Samenvatting
Opdat een natuurlijke persoon als ondernemer kan worden gekwalificeerd, moet hij zelfstandig werken en een beroepsactiviteit
uitoefenen.
Dit is het geval voor een bedrijfsleider die op een gestructureerde en duurzame manier een eigen activiteit uitoefent.
Als deze bedrijfsleider in staat van staking van betaling is en zijn krediet is aangetast, moet hij failliet worden verklaard.
Trefwoorden:
Grondvoorwaarden faillissement, algemeen

Onderneming, algemeen
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Orb. Luik, afd. Luik 30 juli 2019

M&D Seminars

452

M&D Seminars

453

Kh. Luik (afd. Luik) (vakantiekamer) 30 juli 2019

Kh. Luik (afd. Luik) (vakantiekamer) 30 juli 2019 JLMB 2020, afl. 5, 206 en http://jlmbi.larcier.be/ (9 maart 2020), noot
MOINEAU, P.
Samenvatting
De zaakvoerder van een vennootschap die sedert meer dan zes maanden failliet is verklaard en die geen andere beroepsactiviteit
heeft, kan geen aangifte van faillissement doen. Zijn aangifte is niet ontvankelijk.
Trefwoorden:
Aangifte faillissement Onderneming, algemeen Schuldenaar (grondvoorwaarden faillissement), algemeen
Faillietverklaring Vonnis van faillietverklaring, algemeen
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Orb. Luik, afd. Luik 30 juli 2019 (2)
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Kh. (afd. Luik) nr. O/19/00692, 30 juli 2019

Kh. (afd. Luik) nr. O/19/00692, 30 juli 2019 TBH 2020, afl. 6, 800 en http://www.rdc-tbh.be/ (15 november 2020), noot
APPERMONT, N.
Samenvatting
De rechtbank is het eens met alle argumenten met betrekking tot de verplichting van elke onderneming om zich bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen te moeten inschrijven en het bestaan van een vrijstelling voor de persoon die een mandaat als
bestuurder uitoefent. Het is dan ook terecht dat een bestuurder wordt beschouwd als een onderneming, anders zou deze
vrijstelling zinloos zijn.
Trefwoorden:
Onderneming, algemeen

Kruispuntbank van ondernemingen, algemeen
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RvSt 26 juli 2019
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Rechtspraak Raad van State

Arrest nr. 245.239 – 26 juli 2019
XIIe vakantiekamer (UDN)
Zetel: dhr. Bovin
Auditoraat: dhr. Van Steenberge (eensluidend advies)
Inzake: nv Compass Group Belgilux t/ Belgische Staat, vert. door
de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel en
Migratie

Naamloze vennootschap – Ondertekening offerte – Beweerde onregelmatigheid benoeming van de gedelegeerd bestuurder – Bevoegdheid organen van vennootschap – Principiële geldigheid besluiten algemene
vergadering – Geen vernietiging gevorderd bij ondernemingsrechtbank van beslissing algemene vergadering –
Mogelijkheid tot bekrachtiging van beslissing genomen
door onbevoegd orgaan
Artikel 44, § 1, eerste lid, van het [koninklijk besluit van
18 april 2017 ‘plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren’ (hierna: koninklijk besluit plaatsing 2017)],
bepaalt:
“De in artikel 43 bedoelde handtekeningen worden afgeleverd door de perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd is/
zijn om de inschrijver te verbinden.”

42 – TBP 2020/1
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(Schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende
noodzakelijkheid)

Artikel 76, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit plaatsing 2017, bepaalt:
“De volgende onregelmatigheden worden met name als substantieel beschouwd:
[…]
2° de niet-naleving van de vereisten bedoeld in de artikelen 38, 42, 43, § 1, 44, 48, § 2, eerste lid, 54, § 2, 55, 83 en
92 van dit besluit en in artikel 14 van de wet, voor zover
zij verplichtingen bevatten ten aanzien van de inschrijvers;
[…].”
Artikel 76, § 3, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 bepaalt:
“Wanneer gebruik wordt gemaakt van een openbare of
niet-openbare procedure, verklaart de aanbestedende overheid de substantieel onregelmatige offerte nietig. […].”
Artikel 5, 8°, van de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies’ (hierna: de rechtsbeschermingswet), bepaalt:
“In het kader van de plaatsing van een opdracht stelt de aanbestedende instantie een gemotiveerde beslissing op: […]
8° wanneer ze een opdracht gunt, ongeacht de procedure;
[…].”
Uit artikel 16 van de statuten van de tussenkomende partij
volgt dat de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend
de vennootschap kan vertegenwoordigen:
“Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand
artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en
buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk
optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend,
die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande
machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.”
Marleen Flemings is sedert 30 april 2001 en meest recent op
24 mei 2016 door de algemene vergadering van de tussenkomende vennootschap benoemd als gedelegeerd bestuurder.
Marleen Flemings heeft als gedelegeerd bestuurder de offerte ingediend namens de tussenkomende vennootschap.
De offerte bevat op het eerste gezicht de handtekening afgeleverd door de persoon die bevoegd of gemachtigd is om de
inschrijver te verbinden in overeenstemming met artikel 44,
§ 1, eerste lid, van het koninklijk besluit plaatsing 2017.
De verzoekende partij betoogt evenwel dat de algemene vergadering niet bevoegd is/was om een gedelegeerd bestuurder te benoemen. Dit behoort overeenkomstig artikel 522,
§ 1, Wb. Venn. tot de residuaire bevoegdheid van de raad
van bestuur. De algemene vergadering kan slechts optreden
wanneer de wet of de statuten haar uitdrukkelijk bevoegd
maken. Dit is volgens haar echter niet gebeurd, zodat de benoeming van Marleen Flemings als gedelegeerd bestuurder
als “ongeldig” dient te worden beschouwd. Zij was bijgevolg
niet bevoegd om de nv Umami Catering “in haar zogezegde
hoedanigheid van de gedelegeerd bestuurder van deze vennootschap (en afzonderlijk handelend), bij de indiening van
haar offerte voor de huidige opdracht te verbinden”.

Company: x

functionaliteiten (minimale vereisten en optionele functies)
opgenomen zijn in de basisconfiguratie van de toestellen”.
Zij heeft dan ook een hogere prijs opgegeven voor het huren
van de toestellen dan de verzoekende partij en de gekozen
inschrijver, wat volgens de verwerende partij de nulprijs
verklaart. Niettemin heeft zij met haar handelwijze de onderlinge weging van de gunningscriteria miskend en heeft
zij zich een disproportioneel voordeel toegekend door het
invullen van een nulprijs op het aparte subcriterium. Hiermee lijkt de vergelijkbaarheid van de offertes in het gedrang
te zijn gekomen.
De verwerende partij kan niet worden bijgevallen in haar
betoog, dat de verzoekende partij met haar stelling noodzakelijkerwijs erkent dat een prijs van één euro voor het
subgunningscriterium ‘prijs beheerssoftware’ wél een regelmatige offerte met zich zou hebben meegebracht. De
verzoekende partij doet in haar verzoekschrift uitdrukkelijk
immers gelden dat een prijs van één euro niet met de werkelijke kost overeenstemt en dus als abnormaal moet worden beschouwd. In zoverre de verwerende partij uit deze
argumentatie een exceptie afleidt waarin het belang bij het
middel wordt ontkend, faalt bijgevolg deze exceptie.

461

Email: bcauwenberghs@ncoi.be

M&D Seminars

Arrest nr. 245.312 – 20 augustus 2019
XIIe vakantiekamer (UDN)
Zetel: dhr. Thys
Auditoraat: mevr. Vos (eensluidend advies)
Inzake: nv DC Industrial e.a. t/ nv Vlaamse Waterweg

Uniform Europees Aanbestedingsdocument – Telemarc
– Fiscaal attest – Per vergissing negatief attest
Het middel steunt op het eerste gezicht op een verkeerd feitelijk uitgangspunt, namelijk waar het ervan uitgaat dat er in
hoofde van de nv Baggerwerken Decloedt & Zoon in de betrokken periode een fiscale schuld bestond. Uit de door de
verwerende partij en de tussenkomende partijen neergelegde stukken blijkt op het eerste gezicht immers dat er aanvankelijk weliswaar sprake was van een negatief fiscaal attest in
hoofde van de nv Baggerwerken Decloedt & Zoon, maar dat
de tussenkomende partijen de aanwezigheid van een fiscale
schuld onmiddellijk hebben betwist. In die omstandigheden
lijkt het veeleer te getuigen van een zorgvuldige handelwijze
van de verwerende partij dat zij dit bezwaar nader heeft onderzocht en bestond er voor deze partij, gelet op het gunstige
attest van 25 februari 2019, op het eerste gezicht geen reden
om de gekozen inschrijver uit te sluiten.
Dit geldt des te meer nu de verwerende partij aan het administratief dossier een attest van 9 augustus 2019 heeft
toegevoegd, uitgaande van de federale overheidsdienst Financiën, waarin wordt verklaard dat na onderzoek van de
historiek van het dossier, in het bijzonder de periode van 4
tot 25 februari 2019, “er [...] geen eisbare fiscale schulden
bestonden die de aflevering van een attest hadden kunnen
belemmeren”.
Aangezien er aldus naar eigen zeggen van de federale overheidsdienst Financiën geen redenen waren om de afgifte
van een gunstig attest te weigeren, lijkt het aanvankelijk ongunstige fiscale attest dan ook te berusten op een vergissing.
Derhalve is op het eerste gezicht evenmin aangetoond dat
de nv Baggerwerken Decloedt & Zoon een valse verklaring
heeft opgenomen in haar uniform Europees aanbestedingsdocument.
(Verwerping)
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Overheidsopdrachten
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De beweerde onregelmatigheid van de benoeming van de
gedelegeerd bestuurder, kan prima facie niet tot de onregelmatigheid van de offerte ingediend door de tussenkomende
partij leiden.
De besluiten van de algemene vergadering van een naamloze vennootschap hebben principiële geldigheid, zolang de
nietigheid ervan niet door de ondernemingsrechtbank op
grond van artikel 178 Wb. Venn. is uitgesproken. Nu niet
blijkt dat de benoeming van Marleen Flemings als gedelegeerd bestuurder zelfs niet is aangevochten, blijft deze beslissing overeind en behoudt deze haar uitwerking.
Daarnaast kan een beslissing, die nietig is wegens bevoegdheidsoverschrijding, in beginsel door het bevoegde orgaan
worden bekrachtigd, wat de ongeldige toestand met terugwerkende kracht doet herstellen, zonder dat met de bekrachtiging evenwel afbreuk kan worden gedaan aan verworven
rechten van derden te goeder trouw. De bekrachtiging kan
uit de omstandigheden blijken, zoals de uitvoering van
de rechtshandeling met instemming van het bevoegde orgaan, of een kwijting met kennis van de onbevoegd gestelde
rechtshandeling.
In haar nota maakt de tussenkomende partij prima facie aannemelijk dat er minstens impliciet een bekrachtiging is gebeurd door de raad van bestuur van de benoeming van Marleen Flemings als gedelegeerd bestuurder. Zo wijst zij op
de geruime tijd waarbij Marleen Flemings als gedelegeerd
bestuurder is opgetreden zonder dat hiertegen bezwaar is
geuit of de nietigverklaring is gevorderd voor de ondernemingsrechtbank.
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Luik 25 juni 2019
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Kh. Brussel (NL) 25 juni 2019
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Kh. Brussel (Nl.) nr. O/19/00502, 25 juni 2019

Kh. Brussel (Nl.) nr. O/19/00502, 25 juni 2019 TBH 2020, afl. 6, 798 en http://www.rdc-tbh.be/ (15 november 2020), noot
APPERMONT, N.
Samenvatting
Een natuurlijke persoon die onderworpen is aan het sociale statuut der zelfstandigen wordt vermoed zelfstandig te zijn in de zin
van artikel I.1, 1°, (a) WER. Dit vermoeden geldt ook voor bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen en verenigingen,
die worden uitgesloten van de inschrijvingsplicht in de KBO en van de boekhoudplicht. Dit vermoeden wordt weerlegd wanneer
het bewijs wordt geleverd dat het mandaat onbezoldigd wordt uitgeoefend, of wanneer de betrokken activiteit geen regelmatige
activiteit uitmaakt.
Trefwoorden:
Onderneming, algemeen
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Le curateur qualitate qua ne peut prétendre à l’indemnité
de procédure.
Dès lors que l’appelant succombe sur la question de la recevabilité de l’appel à l’égard des deux premières parties
intimées, lesquelles ont toutefois conclu à la confirmation
du jugement entrepris, de sorte qu’il y a lieu de délaisser à
l’égard de l’appelant, de la SA UNIBOX GAME et de la SA
UNIBOX GAME leurs propres dépens d’appel, chacune de
ces parties succombant sur quelque chef.
Il y a lieu de délaisser à l’appelant l’indemnité de procédure
revenant à la partie H.K. non liquidée.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des
langues en matière judiciaire,
La Cour, statuant contradictoirement,
Après avoir entendu en son avis donné à l’audience du
26 février 2019, Monsieur Paul CATRICE, Substitut du Procureur général près la cour d’appel de Liège.
Reçoit l’appel,
Dans les limites de sa saisine,
Réforme le jugement entrepris,
Déclare excusable A.K., né à (…), le (…), domicilié à (…),
Ordonne la publication du présent arrêt par extrait aux annexes du Moniteur belge par les soins du greffe,
Délaisse à A.K., à la SA CREFICOM et la SA UNIBOX
GAME leurs propres dépens d’appel, maître Benoît

Wolters Kluwer – Revue internationale du droit des affaires

DUBRUS qualitate qua ne pouvant prétendre à l’indemnité
de procédure en sa qualité de mandataire judiciaire et ne la
réclamant pas.
Délaisse à A.K. les dépens d’appel non liquidés pour H.K.
(…)

Cour d’appel de Liège (7e B ch. civ.), 11 juin
2019
RG : 2018/RG/508
Siège : Th. Lambert, M-Ch. Schumacker
Avocats : Christophe Bodson, Chen, Jean-Philippe Renaud

Faillite – Responsabilité des fondateurs – Insuffisance
manifeste – Appréciation marginale – Plan financier –
Appréciation souveraine du montant de la condamnation
Le constat de la faillite dans les trois ans suivant la constitution
ne permet pas de conclure que le capital était manifestement
insuffisant.
Il incombe par conséquent aux curateurs de démontrer le caractère manifeste de l’insuffisance du capital, compte tenu également des différents moyens financiers dont peut bénéficier la
société. L’insuffisance manifeste doit être comparée aux besoins
de la société, pour assurer l’exercice normal de l’activité réellement déployée, pendant une période de deux ans au moins.
L’appréciation du juge est marginale.
Il appartient au tribunal de déterminer dans quelle mesure les
fondateurs doivent être tenus des engagements de la société,
de sorte qu’il apprécie souverainement le montant de la condamnation prononcée, sans devoir procéder à une analyse du
dommage et ordonner une réparation intégrale de ce dommage.

Faillissement – Oprichtersaansprakelijkheid – Manifeste ontoereikendheid – Marginale toetsing – Financieel
plan – Soevereine beoordeling van het bedrag van de
veroordeling
Wanneer het faillissement binnen de drie jaar volgend op de oprichting wordt vastgesteld, kan niet automatisch worden besloten dat het kapitaal manifest ontoereikend was.
Het is dus aan de curatoren om het kennelijk karakter van de ontoereikendheid van het kapitaal aan te tonen, rekening houdende met de verschillende financiële middelen die de vennootschap ter beschikking staan. De kennelijke ontoereikendheid
moet worden vergeleken met de behoeften van de vennootschap, teneinde de normale uitoefening van de daadwerkelijk
uitgeoefende activiteit gedurende minstens twee jaar, te verzekeren. De appreciatie van de rechter is marginaal.
Het behoort aan de rechtbank om te bepalen in hoeverre de
oprichters gehouden moeten worden tot de verbintenissen van
de vennootschap, zodat de rechtbank soeverein het bedrag van
de uitgesproken veroordeling beoordeelt, zonder te moeten
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d’instance ne permettant pas d’opérer une quelconque ventilation précise à cet égard.
Par ailleurs, par rapport au second grief retenu par les premiers juges, et selon les informations actualisées fournies
par le curateur, il semble acquis à ce jour, ce dont les premiers juges n’ont pu être suffisamment et utilement été informés, que le failli n’a pas repris in fine l’exploitation d’un
second établissement tenu par son père (également déclaré
en faillite et dont le curateur est le même que celui désigné pour l’appelant), et pour laquelle il a été certes envisagé un moment qu’il soit repris par l’appelant – diverses
démarches ont été entreprises en ce sens, notamment auprès
de la BCE –, le projet ayant fini par avorter de sorte que ce
grief s’avère actuellement sans fondement.
L’appelant n’a guère tardé à faire aveu dans ces conditions.
Pour le surplus, tant le juge commissaire que le curateur indiquent l’absence de circonstance grave de nature à empêcher l’octroi de l’excusabilité, et la parfaite collaboration du
failli dans l’information donnée au curateur.
Eu égard à la brièveté de la période d’exploitation, la comptabilité ne pouvait être que sommaire, cette circonstance
étant sans incidence sur la survenance de la faillite.
Le curateur a confirmé que l’absence de recettes suffisantes
trouvait son origine dans les travaux de la rue (...) qui ont
engendré une baisse certaine de fréquentation de l’établissement, la faillite étant inéluctable.
Il ne ressort pas de l’examen du dernier procès-verbal des
créances que l’appelant aurait mené une politique de crédit
forcé tant à l’égard des créanciers institutionnels que de ses
fournisseurs.
Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le failli doit être
considéré comme malheureux et de bonne foi et doit être
déclaré excusable.
Le jugement entrepris doit être réformé.
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Rechtspraak
overgaan tot een analyse van de schade en de volledige vergoeding van die schade te moeten gelasten.

(…)

Discussion
Nullité des engagements pris par R.E.
L’appelante soutient que les engagements qu’elle a contractés en qualité de fondatrice et associée de la SPRL AICHATEX sont nuls, car elle était à peine majeure à la constitution de la société et n’avait aucune idée des obligations et
responsabilités qu’elle encourrait en ces qualités.
Son consentement aurait donc été vicié pour cause d’erreur,
celle-ci étant en l’espèce excusable.
Force est cependant de constater qu’au jour où elle s’est engagée, elle disposait de sa pleine capacité juridique, conformément à l’article 488 du Code civil.
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Libération du capital social
A la constitution de la société, le 23 décembre 2013, le capital social a été libéré à concurrence de 7.000 €.
Selon les appelants, le solde, soit 11.600 €, aurait été libéré
par un versement de 12.500 € sur le compte de la société le
7 février 2014.
Ce versement aurait été effectué pour compte de l’appelante.
L’historique des mouvements du compte ING de la SPRL AICHATEX mentionne un « versement de tiers » de 12.500 € à
la date du 7 février 2014. Il existe une « annexe » à cette opération qui n’est pas produite par les curateurs. Or, celle-ci
devrait donner plus d’information concernant ce versement.
Notamment l’identité de la personne qui a déposé ces fonds
sur le compte de la société, voire, éventuellement, le motif
de ce versement par le biais d’une communication.
Puisque cette pièce pourrait contribuer à prouver les allégations des appelants, il y a lieu d’ordonner que celle-ci soit
déposée au dossier de la procédure par la banque ING qui
en dispose, conformément aux 877 et suivants du Code judiciaire.
Le bilan au 31 décembre 2014 ne contient aucune mention
d’un capital non libéré.
Les curateurs n’ont déposé que les 5 premières pages sur
les 12 que comportent les comptes annuels de la SPRL AICHATEX au 31 décembre 2014 et leurs annexes, publiés le
31 août 2015.
Il aurait été utile d’en disposer dans leur intégralité, afin de
vérifier si la libération totale du capital social est confirmée
dans l’« Etat du capital et structure de l’actionnariat » où le
capital non libéré est mentionné, soit qu’il ait été non appelé, soit qu’il ait été appelé mais non versé.
Les curateurs qui n’arguent pas de faux lesdits comptes, seront donc invités à les produire tels qu’ils ont été déposés
à la Banque Nationale le 31 août 2015, soit de la page 1 à la
page 12.
Ce chef de demande sera donc réservé.
Le(s) compte(s) courant(s)
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2014 ne
renseignent aucun compte courant ou créance de la société
envers ses associés et/ou son gérant.
Les curateurs ont procédé à l’analyse des opérations bancaires réalisées au départ du compte ING de la société,
desquelles il ressort que l’appelant aurait effectué des retraits et paiements non justifiés pour une somme totale de
71.899,95 €. Ils ont également identifié des retraits non justifiés effectués grâce à la carte bancaire dont l’appelante était
titulaire pour un montant total de 4.350 €.
Les premiers juges ont condamné les appelants au paiement
desdites sommes à titre de remboursement d’un compte
courant associé.
Il est regrettable que les curateurs sur qui repose la charge
de la preuve de l’existence d’une créance de la société visà-vis de ses associés et/ou gérant n’aient pas pris la peine
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L’objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par les premiers juges dans la décision entreprise qui a condamné :
– R.E. à payer maîtres Alain BODEUS et Jean-Philippe RENAUD en leur qualité de curateur à la faillite de la SPRL
AICHATEX les sommes de 11.344 € en libération du capital
social de ladite société et de 4,350 € en remboursement d’un
compte courant associé ;
– M.L. à payer maîtres Alain BODEUS et Jean-Philippe RENAUD en leur qualité de curateur à la faillite de la SPRL
AICHATEX les sommes de 116 € en libération du capital
social de ladite société et de 71.899,95 € en remboursement
d’un compte courant associé ;
et a réservé à statuer sur les demandes des curateurs fondées
sur les articles 229, 5° et 265 du Code des sociétés.
En termes de conclusions prises par leur ancien conseil, les
appelants sollicitent la réformation du jugement a quo et
qu’il soit dit pour droit que les engagements pris par R.E.
en qualité d’associée fondatrice de la SPRL AICHATEX sont
nuls, l’action des curateurs étant non fondée et ceux-ci devant être condamnés aux dépens d’appel liquidés à 6.250 €.
A l’audience du 14 mai 2019, leur nouveau conseil a reconnu
que M.L. était redevable en remboursement de son compte
courant, sauf erreur de la cour, de la somme de 8.055,63 €,
dont 2.345 € prélevés avant la faillite et 5.710,63 € prélevés
après la faillite. Il a demandé à ce qu’il puisse s’acquitter des
sommes reconnues par versements mensuels de 200 €, dès
lors que ses revenus mensuels seraient de l’ordre de 1.000 €.
En ce qui concerne R.E., il a demandé, dans l’hypothèse
où il serait fait droit à tout ou partie des prétentions des
curateurs, qu’elle puisse s’acquitter des sommes dues par
versements mensuels de 200 € par mois également, dès lors
qu’elle est sans revenus étant toujours étudiante.
Le nouveau conseil des appelants n’a pas été autorisé par
son adversaire à déposer un dossier comprenant des pièces
qui ne lui ont pas été communiquées dans les délais fixés
par l’ordonnance de la cour du 22 mai 2018.
En termes de dispositif de leurs conclusions d’appel, les curateurs demandent la confirmation du jugement a quo et le
renvoi de la cause devant les premiers juges pour les chefs
de demande réservés.
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Antécédents et objet de l’appel

L’appelante ne rapporte pas la preuve que son consentement
aurait été vidé, qu’elle se serait méprise sur la portée de ses
engagements et que son erreur serait excusable.
En outre, l’acte constitutif de la SPRL AICHATEX a été passé
en l’étude d’un notaire dont la mission consiste notamment
à attirer l’attention des comparants sur la portée de leurs
engagements et donc à éclairer leur consentement.
Par conséquent, le moyen est non fondé.
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En ce qui concerne l’appelante, il ressort des extraits de
compte produits par les curateurs que des retraits ont été
effectués avec la carte dont elle était titulaire. Il peut donc
être présumé raisonnablement qu’elle est l’auteure de ces
retraits.
L’appelante ne renverse pas cette présomption en se contentant d’affirmer qu’elle n’était pas gérante de la société et
n’aurait jamais été impliquée dans sa gestion.
Dès lors que les retraits ne sont apparemment pas justifiés
pour les besoins de la société, son absence d’implication
dans la gestion de celle-ci ne fait pas obstacle à ce qu’ils
soient mis à sa charge, au contraire.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Les autres chefs de demande
En termes de dispositif de leurs conclusions d’appel, les
curateurs sollicitent que la cause soit renvoyée devant les
premiers juges concernant les chefs de demande réservés
par ceux-ci.
Il leur est rappelé que l’article 1068 du Code judiciaire
dispose que « Tout appel d’un jugement définitif ou avant
dire-droit saisit du fond du litige le juge d’appel. Celui-ci ne
renvoie la cause au premier juge que s’il confirme, même
partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris. ».
Par conséquent, vu l’effet dévolutif de l’appel du jugement a
quo, il convient d’examiner les autres chefs de demande sur
lesquels les curateurs ont conclu par ailleurs (pages 10 à 13
de leurs conclusions d’appel) :
Responsabilité des fondateurs fondée sur l’article 229, 5° du
Code des sociétés
Selon l’article 229, 5°, alinéa 1er, du Code des sociétés, « Les
fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés,
malgré toute stipulations contraires : (...) 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 (...) étai(t) 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 AICHA a été constituée le 23 décembre 2013 et sa
faillite a été prononcée le 28 septembre 2015, soit moins de
trois ans après sa constitution.
Il incombe aux curateurs de démontrer le caractère manifeste de l’insuffisance du capital ; compte tenu également
des différents moyens financiers dont peut bénéficier la
société : les apports en capital, mais aussi les crédits bancaires, les subsides éventuels ou les prêts d’associés1.
Cette insuffisance manifeste doit être comparée aux besoins
de la société pour assurer l’exercice normal de l’activité réellement déployée2 pendant une période de deux ans
au moins ; ils comprennent notamment les frais d’établissement, de publicité, les investissements, les frais de personnel, de constitution des stocks, etc., qui pourront être
couverts en partie par le bénéfice réalisé.
Le constat de la faillite dans les trois ans suivant sa constitution ne permet pas de conclure que le capital était manifestement insuffisant.

Parmentier, CI., « La responsabilité des dirigeants d’entreprises en matière de faillite », R.D.C., 1986, n° 31, p. 764 ; Liège, 5 mai 1995, J.L.M.B., 1997, p. 626 ; Liège,
5 mai 1994, R.D.C., 1996, p. 196.
Liège, 14 novembre 2000, 2002, p. 1341, obs. Caprasse, O.
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de détailler les montants qu’ils réclament, se contentant de
renvoyer aux extraits et historiques du compte ING sur lesquels ils ont surligné un certain nombre d’opérations que
l’on suppose « suspectes ».
A l’audience du 19 mai 2019, l’appelant a reconnu être redevable à ce titre de la somme de 8.055,63 €, dont 2.345 € prélevés avant la faillite et 5.710,63 € prélevés après la faillite,
laquelle a été prononcée le 28 septembre 2015 sur citation
de l’ONSS.
En ce qui concerne les sommes prélevées après la faillite,
si en principe il ne peut être question de les porter au
compte courant, elles restent cependant dues par l’appelant
puisqu’il n’a pas pu effectuer régulièrement des paiements
pour compte de la société après cette date. Les curateurs
évoquent des retraits pour 10.287,59 € sans toutefois les détailler.
L’appelant relève que des paiements auraient été imputés
en compte courant, alors qu’il s’agit de la rémunération de
A.M., sa compagne, employée par la société selon contrat de
travail du 2 février 2014. Un certain nombre de paiements
sont effectivement effectués en faveur de la précitée. La cour
suppose qu’un secrétariat social a dû établir un relevé de
ses rémunérations. Des extraits de compte mentionnent des
paiements en faveur de l’ASBL SSE pour « frais de gestion
Aichatex Sprl ». Il devrait donc être possible de déterminer
les sommes qu’elle a effectivement reçues en exécution de
son contrat de travail. Ces sommes ne peuvent pas être imputées au compte courant de l’appelant.
La cour relève également que des sommes qui sont apparemment portées en compte courant – puisqu’elles sont surlignées dans les extraits de compte ING – correspondent à
des versements et non des paiements (voir par exemple le
19 juin 2015 : 200 € et 70 €).
Les curateurs produisent aussi une feuille de calcul réalisée
avec un tableur qui débute toutefois à l’opération 59 de 2014
et ne comporte aucun total.
Tout cela manque cruellement de précisions.
A tout le moins, l’appelant ne justifie pas la contrepartie
d’un paiement de 2.500 € effectué le 28 septembre 2015 au
bénéfice de A.S. avec en communication « Avance sur la
facture de september (sic) ».
Par contre, il expose valablement que les sommes de 29.000 €
et 2.000 € versées à KARALLIC MOTORS le 28 septembre
2015 avec en communication pour la première « Acompte
Land-Rover » ont servi au paiement d’un véhicule de cette
marque lors d’une opération d’intermédiation commerciale (achat-vente), ce qui explique que les curateurs ne l’ont
pas retrouvé lors de la descente de faillite. En effet, selon
les dires de l’appelant corroborés par les extraits de compte
de la société, ce véhicule était destiné à la société française
VENTES ACHATS ENTRETIENS TRADING qui avait payé
pour celui-ci les sommes de 5.000 € et 45.000 € les 23 et
24 septembre 2015. Cette opération n’est pas en soi contestable, les curateurs reconnaissant par ailleurs que celle-ci est
conforme à son objet social.
Il échet donc aux curateurs de détailler leurs prétentions
compte tenu des remarques qui précèdent, leur demande
étant d’ores et déjà fondée en ce qui concerne l’appelant à concurrence des sommes reconnues par celui-ci,
soit 8.055,63 €, dont 2.345 € prélevés avant la faillite et
5.710,63 € prélevés après la faillite.
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Van Ommeslaghe, P. et Dieux, X., « Les sociétés commerciales – Examen de jurisprudence (1979-1990) », R.C.J.B., 1994, p. 738.
Parmentier, CI, op. cit., p. 765.
T.P.D.C., tome 4, n° 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, n° 80, p. 320 et les références, n° 76, p. 319 ; Liège (14ème ch.), 10 septembre 2007, J.L.M.B., 2009/7, p. 295.
Mons, 23 octobre 2001, J.T., 2002, p. 344.
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pour 380 € par mois et avait engagé la compagne du gérant
dans les liens d’un contrat de travail salarié grâce à l’intervention du CPAS à hauteur de 900 € par mois sur un salaire
de 1.400 €.
L’insuffisance manifeste des ressources de la société à sa
constitution l’a mise dans l’incapacité totale de développer
les activités projetées dans son plan financier.
Après une première opération commerciale qui fut soi-disant un échec (mais sur laquelle l’appelant est incapable de
fournir le moindre élément), elle s’est contentée de vivoter
de quelques expédients.
La responsabilité des fondateurs est donc pleinement engagée sur pied de l’article 229, 5° du Code des sociétés.
Selon celui-ci, il appartient au juge de déterminer dans
quelle mesure les fondateurs doivent être tenus des engagements de la société.
Les curateurs réclament la condamnation solidaire des appelants au paiement d’une somme de 89.118,16 €, soit l’intégralité du passif de la faillite, en ce compris la créance
réservée de A.M., la compagne de l’appelant.
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
particulier qui lui permet de ne pas dépasser les limites
d’une sanction civile raisonnable »5.
Ainsi, « (II) peut limiter le dommage mis à la charge solidaire des fondateurs en tenant compte des fautes de gestion
commises par le gérant et qui ont contribué à aggraver le
passif de la faillite »6.
Il ressort des éléments de la cause que c’est l’appelant seul
qui est à l’initiative de la création de la société avec laquelle
il ambitionnait de se lancer dans une activité d’importation
de textiles marocains. Le concours de l’appelante, manifestement motivé pour des raisons familiales, s’est limité à sa
comparution devant le notaire instrumentant. Le fait qu’elle
ait souscrit 99 parts sur 100 ne peut s’expliquer par sa volonté de s’investir personnellement dans la société puisqu’à
l’époque des faits, elle n’avait pas terminé ses études secondaires et a ensuite entamé des études de médecine.
L’appelant a géré seul la société avec sa compagne, A.M., qui
a pu bénéficier d’une aide substantielle du CPAS.
Le passif social est formé essentiellement par les créanciers
institutionnels que sont l’ONSS, le fisc et la caisse d’assurances sociales (26.070,10 €), par A.M. (23.198,06 €) et par
l’ESPACE BASSE MEUSE SPRL qui mettait des locaux à la
disposition de la société (24.382,56 €).
L’appelant qui a engagé sa compagne, alors que les activités
de la société ne le requéraient manifestement pas ou qui l’a
maintenue dans les liens d’un contrat de travail alors que la
société n’avait pas de rentabilité, a commis une faute de gestion qui ne peut être sanctionnée par le biais de l’article 229,
5°, du Code des sociétés.
Dans ces conditions, il y a lieu de limiter la responsabilité
des fondateurs à un quart du passif social, soit 22.279,54 €.
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L’examen doit naturellement être réalisé en se plaçant ex
ante, c’est-à-dire au moment de la constitution de la société. Il s’agit d’apprécier si, à ce moment-là, les prévisions
des fondateurs étaient raisonnables selon les « critères
classiques de la faute qui impliquent une référence in abstracto au fondateur normalement prudent et diligent placé
dans les mêmes circonstances »3.
C’est au travers du plan financier que cette appréciation doit
être réalisée.
L’appréciation du juge est marginale4.
Il doit constater que l’insuffisance des moyens mis à la disposition de la société pour assurer l’exercice de son activité
durant deux ans au moins devait apparaître indiscutablement aux yeux de tout fondateur normalement prudent et
diligent placé dans les mêmes circonstances.
Des événements ultérieurs qui n’avaient pas été envisagés
par des fondateurs consciencieux, prévoyants et raisonnables lors de la rédaction du plan financier, comme par
exemple des fautes de gestion des gérants, ne peuvent engager leur responsabilité sur pied de l’article 229, 5°, du Code
des sociétés.
Leur responsabilité pourrait éventuellement être retenue sur
pied des articles 262 du Code des sociétés, voire 1382 du
Code civil, pour autant qu’ils assument aussi la gérance de
la société.
Qu’en est-il en l’espèce ?
Les curateurs prétendent que « l’analyse du plan fait apparaître que celui-ci est peu sérieux et empreint du plus grand
amateurisme ». Il était impossible à mettre en œuvre ce qui
serait « constitutif d’une imprudence manifeste commise
dans l’évaluation des besoins de l’entreprise ».
C’est exact.
Ainsi, le plan prévoit dès la première année la constitution d’immobilisations corporelles et incorporelles pour
118.000 €, outre des valeurs disponibles pour 10.195 €, alors
que le capital libéré n’est que de 6.200 € et que la société ne
contracte aucun crédit ni ne bénéficie d’avances des associés.
Au titre des ressources, le plan mentionne sous les « autres
dettes à moins d’un an » une somme de 34.826,66 € qui
est en fait l’impôt des sociétés sur le résultat de la première
année qui s’élève à 98.555 €.
Pour atteindre un tel résultat, la société entend procéder
à des achats de marchandises pour 400.000 € et exposer
des charges 116.325 €, dont, par exemple, 24.940 € de précompte immobilier… alors que dans le détail des achats et
charges, ledit précompte s’élève à 0.
Rien n’est prévu quant au préfinancement de ces achats et
charges. La société devrait donc compter sur le crédit (volontaire ou forcé) de ses fournisseurs et sur des paiements à
(très) brefs délais de ses clients, ce qui est peu réaliste.
Tout porte à croire que ce plan a été établi « pro forma »,
sans avoir été murement réfléchi en fonction d’objectifs réalistes déterminés par rapport aux réalités du marché (importation de textiles du Maroc) et aux capacités réelles du
gérant (lors de la descente de faillite, celui-ci s’est montré
particulièrement vague sur ses antécédents professionnels).
Lors de la descente de faillite, il a été constaté que la société ne détenait aucun actif, qu’elle louait un bureau meublé
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Action en comblement de passif fondée sur l’article 265 paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés

Les appelants ne peuvent en l’état prétendre à des termes et
délais dès lors qu’ils ne démontrent pas qu’ils sont malheureux et de bonne foi.
De simples allégations, fussent-elles pour l’appelante vraisemblables, sont insuffisantes pour autoriser le juge à accorder des termes et délais sur pied de l’article 1244, alinéa 2,
du Code civil.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935.
LA COUR statuant contradictoirement ;
Reçoit l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il reçoit la demande et condamne R.E. à payer à maîtres Alain BODEUS et
Jean-Philippe RENAUD qualitate qua la somme de 4.300 € ;
Condamne M.L. à payer à maîtres Alain BODEUS et
Jean-Philippe RENAUD qualitate qua la somme provisionnelle de 8.055,63 € ;
Condamne solidairement R.E. et M.L. à payer à maîtres
Alain BODEUS et Jean-Philippe RENAUD qualitate qua la
somme de 22.279,54 € ;
Dit n’y avoir lieu à assortir ces condamnations de termes et
délais de paiement ;
Dit non fondée l’action en comblement de passif de maîtres
Alain BODEUS et Jean-Philippe RENAUD qualitate qua sur
pied de l’article 265, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code des
sociétés ;
Invite la SA ING BELGIQUE, « service research », (...) à
déposer au dossier de la procédure, dans le mois de la notification par le greffe du présent arrêt, une copie certifiée
conforme à l’original par elle-même, de l’« annexe » à l’opération n° 50 du 7 février 2014 qui consiste en un « Versement de tiers » de 12.500 € sur le compte (...) de la SPRL
AICHATEX ;
Ordonne à maîtres Alain BODEUS et Jean-Philippe RENAUD qualitate qua de déposer au dossier de la procédure,
dans le mois de la notification par le greffe du présent arrêt,
l’intégralité des comptes annuels et leurs annexes de la
SPRL AICHATEX clôturés au 31 décembre 2014 ;
Réserve à statuer sur le surplus.
Ordonne d’office à la réouverture des débats à l’audience
du 17 septembre 2019 à 10 heures pour 5 minutes afin
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d’entendre les parties sur la fixation d’un calendrier et
d’une date de plaidoiries.
(…)

Liège (7e ch.), 12 juin 2019
RG : 2019/RQ/6
Siège : Thierry Lambert, Thierry Piraprez, Pascal Hoffelinck
Avocat : Didier Grignard

Curateur – Critères de sélection – Rejet non justifié de
candidature
Les critères de compétence et de formation exigés en vue de
l’inscription d’un avocat à la liste des curateurs sont objectifs et
vérifiables. Dans le cas d’espèce, l’absence de secrétariat ou le
fait de n’avoir évoqué à aucun moment l’aspect humain d’une
faillite ne figurent pas parmi les critères objectifs retenus par le
tribunal et ne peuvent en conséquence servir de motifs pour rejeter une candidature.

Curator – Selectiecriteria – Ongerechtvaardigde afwijzing van de aanvraag
De criteria van bekwaamheid en opleiding, vereist voor de inschrijving van een advocaat op de lijst van curatoren, zijn objectief en verifieerbaar. In de onderhavige zaak, worden de afwezigheid van een secretariaat en het menselijke aspect van een
faillissement niet genoemd tussen de objectieve criteria, zoals
aanvaard door de rechtbank, en kunnen zij bijgevolg niet dienen als redenen om een aanvraag af te wijzen.

(…)
Après en avoir délibéré
Vu la requête déposée le 29 avril 2019 par laquelle maître
L.D. introduit un recours à l’encontre de la décision de son
refus d’admission à la liste des curateurs, prise par l’assemblée générale du tribunal de l’entreprise de Liège du 1er avril
2019, et pour autant que de besoin, de celle de l’assemblée
générale du même tribunal en date du 21 mars 2019.
Vu les conclusions et le dossier du requérant.
Antécédents
Admis au barreau de Liège depuis (...) 2009, le requérant a
adressé à la présidente du tribunal de l’entreprise de Liège,
sa candidature à la fonction de curateur par courriel du
19 février 2019 accompagné d’un dossier inventorié comme
suit :
– « La preuve du suivi d’au moins 30 heures de formation
en droit commercial et en droit de l’entreprise en difficulté
au cours des 5 dernières années.
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La société a été constituée le 23 décembre 2013. Son premier
exercice social est clôturé le 31 décembre 2014 et la faillite
a été prononcée le 28 septembre 2015.
Les seuls comptes qui ont été régulièrement approuvés par
l’assemblée générale de la société et publiés sont ceux clôturés au 31 décembre 2014.
Or, il ressort desdits comptes que l’appelant peut se prévaloir de l’exception prévue à l’article 265, paragraphe 1er,
alinéa 2, du Code des sociétés selon lequel l’article 265, alinéa 1er, dudit Code n’est pas applicable lorsque la société en
faillite a réalisé au cours des trois exercices qui précèdent
la faillite un chiffre d’affaires moyen inférieur à 620.000 €
HTVA et lorsque le total du bilan au terme du dernier exercice n’a pas dépassé 370.000 €. En effet son chiffre d’affaires
était de 33.168 €.
Ce chef de demande est dès lors non fondé.
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31 MEI 2019

C.18.0499.N/1

Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. C.18.0499.N
1. G&L INVEST bvba, met zetel te 3530 Helchteren, Europaweg 1604,
2. K.G.,
eisers,
vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie,
met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eisers woonplaats kiezen,
tegen
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel
te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11,
verweerder,
vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67/14, waar de verweerder woonplaats
kiest.
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I.

31 MEI 2019

C.18.0499.N/2

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen
van 17 mei 2018.
Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem 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
1.

Krachtens artikel 265, § 2, Wetboek van Vennootschappen, zoals van toepas-

sing, kunnen de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en 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 bijdra-

gen, 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.
2.

De rechter, die dient te oordelen of de wettelijke voorwaarden voor de per-

soonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vervuld, kan nagaan of er, in geval
van de herhaalde betrokkenheid bij faillissementen met socialezekerheidsschulden,
sprake is van een dergelijk procedé van frauduleuze herhaling en kan bij het bepalen
van de omvang van de bedragen waartoe de bestuurder en de gewezen bestuurder
gehouden zijn, derhalve rekening houden met het gegeven of zij al dan niet te goeder trouw waren.
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3.

C.18.0499.N/3

de overlegging van de verslaggeving van

de curatoren aan het openbaar ministerie [niet] dienstig

de eventuele

aan- of afwezigheid van kwade trouw of van misdrijven [niet] bepalend is voor de
beoordeling van de gegrondheid van de vordering van [de verweerder]

-ant-

woorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
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 Gent.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Alain Smetryns
en de raadsheer Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 31 mei 2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal
André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.
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V. Van de Sijpe

G. Jocqué

E. Dirix

C.18.0499.N/4

A. Smetryns
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Rechtspraak

La responsabilité des gérants de la société faillie est recherchée
du fait du dommage causé à un créancier suite au non-respect
de la procédure de sonnette d’alarme prévue à l’article 332 du
Code des sociétés, ce dommage correspondant aux montants
des créances impayées nées après expiration du délai dans lequel l’assemblée générale aurait dû se réunir en vue de statuer
sur la dissolution de la société ou de mesures de redressement
alors que l’actif net s’élevait à moins d’un quart du capital souscrit.

Faillissement – Misbruik van vennootschapsgoederen
en verduistering van de activa van de vennootschap –
Strafrechtelijk onderzoek – Opschorting van de zaak (ja)
– Niet-naleving van de alarmbelprocedure
Overeenkomstig artikel 4 van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, wordt de uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering geschorst zolang er geen definitieve
uitspraak wordt gewezen met betrekking tot de ingestelde
strafvordering. In het huidige geval streeft de curator van de
failliete vennootschap de burgerrechtelijke veroordeling van de
bestuurders van deze vennootschap na, terwijl er een strafrechtelijk onderzoek loopt wegens misbruik van vennootschapsgoederen en verduistering van activa. Het hof van beroep schorst
de zaak in afwachting van een strafrechtelijke beslissing.
De aansprakelijkheid van de bestuurders van de gefailleerde
vennootschap wordt ingeroepen wegens de schade die aan
een schuldeiser wordt berokkend ten gevolge van de niet-naleving van de alarmbelprocedure voorzien in artikel 332 van het
Wetboek van Vennootschappen; deze schade komt overeen
met de bedragen van de onbetaalde schuldvorderingen, die
ontstaan na het verstrijken van de termijn binnen welke de algemene vergadering had moeten bijeenkomen om te beslissen
over de ontbinding van de vennootschap of over de maatregelen tot herstel wanneer het nettoactief minder dan een vierde
van het geplaatste kapitaal bedraagt.

(…)

Liège (ch. 7D), 14 mai 2019
RG : 2018/RG/312
Siège : T. Piraprez

Faillite – Abus de biens sociaux et détournement d’actifs
de la société – Instruction pénale – Sursis à statuer (oui) –
Non-respect de la procédure de sonnette d’alarme
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Antécédents et objet de l’appel
L’objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par les premiers juges, à l’exposé desquels
la cour se réfère.
Il suffit de rappeler que la SPRL LABORATOIRE DENTAIRE
DU HAINAUT a été constituée le 16 juin 2011 par Madame
F.V. (49 parts), Monsieur R.U. (50 parts) et la SPRL E.P.
1part).
Le capital souscrit s’élève à 18.600 € et a été libéré à concurrence de 6.200 €.
La faillite de la société a été déclarée par jugement rendu le
2 mars 2017 par le tribunal de commerce de Liège, division
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PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935.
LA COUR statuant contradictoirement et en vertu de l’effet
dévolutif de l’appel ;
Reçoit l’appel T.T. et la demande incidente de maître
J.C. qualitate qua ;
Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation
que la condamnation de T.T. est portée à la somme provisionnelle de 77.151,55 € ;
Condamne T.T. aux dépens liquidés pour maître J.T. qualitate qua aux frais d’expédition du jugement a quo, soit 27 € ;
Délaisse à T.T. ses propres dépens.
(…)

Conformément à l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’exercice de l’action civile est suspendu tant qu’il
n’est pas prononcé définitivement sur l’action publique intentée. En l’espèce, le curateur de la société faillie poursuit la condamnation au civil des gérants de cette société alors que ceux-ci
font l’objet d’une instruction pénale pour abus de biens sociaux
et détournement d’actifs. La Cour d’appel sursoit à statuer en
l’attente d’une décision au pénal.

Company: x

charges de l’atelier. Il n’est nulle part fait mention dans ce
courrier d’avances consenties par la société aux époux T.-D.
qui seraient compensées par lesdits loyers et charges.
Enfin, l’appelant soutient qu’il serait titulaire d’une créance
de loyers et charges vis-à-vis de la société pour toute l’année 2013, alors qu’il est constant que l’atelier a été vendu le
31 juillet 2013 (cf. la mise en demeure des époux T.-D. du
1er août 2013).
Face à tant d’explications différentes qui ne sont pas plus
plausibles les unes que les autres, face à des écritures comptables qui ont été dictées pour les besoins de la cause, il est
manifeste que les comptes de la société ne sont pas le reflet
fidèle de la réalité et ne peuvent dès lors avoir le moindre
caractère probant.
En d’autres termes, ils ne peuvent être opposés par l’appelant à l’intimée, notamment pour justifier une compensation
entre les sommes que cette dernière lui réclame à titre de
libération du capital social et des sommes qui seraient dues
par la société à l’appelant.
Pour le même motif, ils ne peuvent non plus lui permettre
de tenir en échec la demande de l’intimée fondée sur l’article 231 du Code des sociétés puisque l’appelant n’est pas
en mesure de prouver qu’au 6 septembre 2011, le capital
social de la société aurait atteint le montant de 12.400 €,
grâce à la prise en compte d’un compte courant créditeur de
8.201,37 € en sa faveur au 31 décembre 2011.
A titre superfétatoire, il est rappelé que c’est à la date du
6 septembre 2011 au plus tard que la compensation aurait
dû intervenir. Or, l’appelant ne rapporte pas non plus la
preuve que son compte courant était créditeur du montant
revendiqué à cette date.
L’intimée justifie d’une actualisation de sa demande vis-àvis de l’appelant pour la porter à la somme provisionnelle
de 77.151,55 €, montant sur lequel l’appelant ne formule
aucune remarque. Il y sera fait droit.
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– de condamner les consorts U.-V. au paiement de la somme
totale de 153.475,10 €, à majorer des intérêts moratoires depuis la mise en demeure du 25 avril 2017.
L’ETAT BELGE fait intervention volontaire par requête déposée au greffe le 11 août 2017 et sollicite la condamnation
des consorts U.-V. solidairement, in solidum ou l’un à défaut
de l’autre à lui payer à la somme de 18.037,63 €, à majorer
de l’intérêt légal, sous déduction éventuelle de tout versement effectué par la curatelle. La demande a également pour
objet d’entendre condamner chacun des deux appelants à
payer au curateur qualitate qua la somme de 6.200 €, à majorer de l’intérêt légal.
Par décision du 4 décembre 2017, les premiers juges reçoivent les demandes et les disent fondées, disent que tous
les actes posés après le 20 mai 2014 sont inopposables à
la masse, et condamnent les consorts U.-V. solidairement/
in solidum à payer au curateur qualitate qua la somme totale de 153.475,10 €, majorée des intérêts moratoires depuis
la mise en demeure du 25 avril 2017 jusqu’à complet paiement, sous déduction des paiements opérés à ce titre depuis
cette date.
Ils les condamnent solidairement aux frais et dépens de
l’instance, liquidés dans le chef du curateur qualitate qua à
la somme de 274,90 € (citation et mise au rôle).
Ils condamnent les consorts U.-V. solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre à payer à l’ETAT BELGE la
somme provisionnelle de 18.037,63 €, majorée de l’intérêt
légal, sous déduction éventuelle de tout versement effectué
par la curatelle.
Ils les condamnent solidairement aux dépens de l’instance,
liquidés dans le chef de l’ETAT BELGE à la somme de
1.320 € (indemnité de procédure de base).
Prétentions des parties
Poursuivant la réformation du jugement entrepris, les appelants sollicitent :
– l’annulation de la cession du fonds de commerce pour la
somme de 30.000 € et la condamnation à charge du curateur qualitate qua qui en découle,
– de déclarer non fondée la demande de leur condamnation
au paiement de la somme de 99.479,10 €,
– de déclarer les demandes de l’ETAT BELGE irrecevables
et non fondées,
– de condamner le curateur et l’ETAT BELGE aux dépens
non liquidés.
Le curateur demande la confirmation du jugement entrepris.
L’ETAT BELGE sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants aux dépens d’appel
liquidés à 2.400 €.
Les appelants ne contestent ni le report de la date de cessation des paiements, ni leur condamnation aux sommes
respectives de 12.400 € (libération du capital social) et de
11.596 € (compte courant gérant), de sorte qu’à défaut d’un
appel incident sur ces trois chefs de demande, la cour n’est
pas saisie de ces questions.
Procédure
A l’audience du 19 février 2019, le curateur a demandé
« l’écartement des conclusions des appelants au motif
qu’elles ont été transmises le 05.12.2019 soit hors délai,
ainsi que les pièces pour les mêmes raisons.
Maître LEFEVRE, déclare avoir communiqué ses conclusions dans les délais et il en est de même pour les pièces,
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Namur, maître Céline LEBLANC étant désignée en qualité
de curateur (ci-après « le curateur »).
Par convention du 31 mars 2017, le curateur cède aux
consorts U.-V. le fonds de commerce, moyennant un prix
de 30.000 €.
Le 31 mars 2017, ceux-ci signent une reconnaissance
de dette en faveur de la société faillie, à concurrence de
47.796 €, comprenant notamment le prix de cession du
fonds de commerce.
Par courrier du 25 avril 2017, le curateur écrit aux consorts
U.-V. ce qui suit :
« A l’examen des extraits de votre compte privé au nom de
R.U. - F.V. que vous m’avez remis, j’observe que vous avez
fait verser sur ledit compte personnel, depuis mai 2014 à
tout le moins, les factures émises et à payer à la SPRL LABORATOIRE DENTAIRE DU HAINAUT.
Le total des sommes ainsi détournées via des paiements directs de factures de la SPRL LABORATOIRE DENTAIRE DU
HAINAUT directement sur votre compte personnel s’élève à
96.197,44 EUR pour la période visée à savoir du 03.07.2013
au 06.03.2017.
En plus, il y a eu des dépôts en liquide très conséquents sur
votre compte personnel depuis le 03.07.2013 pour total de
16.560 EUR : de quoi s’agit-il ?
Il s’agit sans doute de factures qui vous ont été payées en
liquide par les clients, puisque les numéros de certaines factures n’apparaissent pas lors des relevés de paiements sur
votre compte bancaire personnel, et qu’aucune facture n’a
été payée sur le compte de la SPRL LABORATOIRE DENTAIRE DU HAINAUT pendant cette période.
J’attends vos explications et pièces probantes à cet égard
également.
La présente vaut mise en demeure pour vous de verser sur le
compte de la curatelle la somme de 96.197,44 EUR suivant
détail en annexe : cette somme pourrait être majorée ultérieurement, notamment de 16.560 EUR déposés en liquide
sur votre compte personnel, à défaut pour vous de me transmettre les justifications probantes à cet égard.
(...)
D’autre part, par acte du 31.03.2017, vous avez reconnu être
solidairement redevables d’autres sommes à la SPRL LABORATOIRE DENTAIRE DU HAINAUT, à savoir :
– 6.200 EUR à titre de libération du solde du capital social,
– 11.596 EUR à titre de compte courant
– 30.000 EUR à titre de rachat du fonds de commerce
Vous m’aviez proposé de rembourser le fonds de commerce
à concurrence de 400 EUR par mois à dater d’avril 2017 : je
n’ai reçu qu’un seul paiement de 200 EUR à ce jour, même
si vous m’aviez annoncé un paiement en deux fois en avril
2017.
Il est impératif que 400 EUR par mois parviennent bien sur
le compte de la curatelle pour ce seul poste de paiement du
fonds de commerce, lequel reste propriété de la curatelle
jusqu’à complet paiement.
Par ailleurs, vous deviez revenir vers moi pour une proposition d’apurement relativement aux 11.596 EUR de compte
courant gérant et aux 6.200 EUR de libération du solde du
capital social ». (dossier du curateur, pièce 5).
Par exploit signifié le 23 mai 2017, le curateur demande :
– de fixer la date de cessation des paiements au 2 septembre
2016,
– de dire que tous les actes posés après le 20 mai 2014 sont
inopposables à la masse,
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Rechtspraak
1. Les appelants ont formé en appel une demande nouvelle
portant sur l’annulation de la convention de cession de
fonds de commerce du 31 mars 2017.
Le curateur en conteste la recevabilité au motif qu’il s’agit
d’une demande nouvelle formulée pour la première fois en
degré d’appel (article 807 du Code judiciaire).
Or, il s’agit en l’occurrence non d’une demande nouvelle
mais d’une demande reconventionnelle.
A cet égard, « Depuis un arrêt de principe du 10 avril 1978
(J.T., 1978, p. 509), la Cour de cassation considère que la
demande reconventionnelle est recevable en degré d’appel
moyennant la réunion des conditions visées à l’article 807
du Code judiciaire (jurisprudence constante : voy. encore
Cass., 22 janvier 2004, Pas., 2004, I, p. 135). Cette position
est vivement critiquée par la doctrine qui considère que l’article 807 du Code judiciaire vise les demandes nouvelles
et qu’aucun texte ne limite la recevabilité des demandes
reconventionnelles (J. Laenens, « Een nieuwe tegeneis in
hoger beroep », R.W., 1981-1982, p. 2178 ; G. de Leval et A.
Kohl, « La demande reconventionnelle en degré d’appel »,
J.T., 1978, p. 504 ; J. van Compernolle, « Examen de jurisprudence : Les voies de recours », op. cit., cette Revue, 1987,
p. 179, no 47 ; G. Closset-Marchal, « Les demandes reconventionnelles depuis l’entrée en vigueur du Code judiciaire :
aspects théoriques et pratiques », Ann. dr. Louvain, 1992,
pp. 28 et 29, no 42). L’enseignement de la Cour de cassation
est néanmoins équitable. Il met sur pied d’égalité lés parties
et les deux catégories de demandes incidentes, nouvelles et
reconventionnelles (G. Closset-Marchal, « L’appel », in Dix
ans d’application de la loi du 3 août 1992 et ses réformes,
C.I.D.J., Bruxelles, La Charte, 2004, p. 143).
Au sens de l’article 807 du Code judiciaire lequel énonce :
« La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente ».
En l’occurrence, cette prétention est fondée sur un fait ou
un acte, s’agissant de la convention de cession de fonds de
commerce, qui était visé dans la citation introductive d’instance et qui peut être considéré comme étant une action virtuellement comprise dans la demande originaire.
Elle doit être déclarée en conséquence recevable.
2. A l’appui de leur demande, les consorts U.-V. soutiennent
avoir signé cette convention « par suite d’une erreur excusable voir d’un véritable dol commis par la curatrice à telle
enseigne qu’ils postulent l’annulation pure et simple de
cette convention » (conclusions, p. 2).
Toutefois, ils n’étayent pas les griefs ainsi invoqués à l’égard
du curateur.
Ils déposent seulement des certificats médicaux datés du
8 juin 2018 faisant état de stress pour l’une et de maladie
cardio-vasculaire pour l’autre, ces pièces étant postérieures
à la conclusion de la convention litigieuse et n’étant démonstratives de quoique ce soit.
En toute hypothèse, le curateur fait valoir à raison que les
consorts U.-V. ont été assistés de leur conseil pendant toute
la descente de faillite du 8 mars 2017 (dossier du curateur,
pièce 1) durant laquelle la question de l’achat du fonds de
commerce par un tiers ou par les gérants a été évoquée.
Par ailleurs, des échanges sont intervenus entre le curateur
et le précédent conseil des appelants durant le mois de mars
2017 (pièces 16), la convention de fonds de commerce ayant
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il n’avait pas de pièces nouvelles d’appel à communiquer
et qu’il s’en référait aux pièces déposées en instance. Pour
les conclusions suivantes il a dû conclure sans les pièces
non communiquées par le précédent conseil de son client. Il
déclare que ses conclusions ont été transmises dans le délai
consenti par Me LEBLANC et Me DETRY et que ses pièces
ont été communiquées dans les temps.
Maître LEBLANC déclare que le dépôt par fax n’est pas autorisé en fonction de l’article 742 du Code judiciaire. Elle
estime que le dossier de pièces est hors délai ».
Il ressort des pièces de procédure et celles produites par les
parties que :
– l’ordonnance de fixation prononcée le 12 juin 2018 prévoyait que les conclusions additionnelles et de synthèse des
parties appelantes pour le 30 novembre 2018,
– le conseil des appelants a sollicité que le délai initialement fixé au 30 novembre 2018 soit reporté au 3 décembre
2018, ce que le conseil de l’ETAT BELGE et le curateur ont
accepté respectivement par courriel du 29 novembre 2018
et du 3 décembre 2018, le curateur ayant marqué son accord
sur la date du 4 décembre 2018.
– le conseil des appelants a adressé les nouvelles pièces de
son dossier le 3 décembre 2018.
– Il transmet par courriel du 5 décembre 2018 à 8h48' ses
conclusions additionnelles (dossier complémentaire, pièce
8). Il soutient toutefois que « le 04/12/2018 et donc dans le
délai convenu, la dernière ‘mouture’ des conclusions additionnelles des parties appelantes étaient terminées à 22 :29
et envoyée aux conseils des parties (pièce 7). Cependant,
pour une raison totalement ignorée du conseil des parties
appelantes, l’accusé de réception de cet envoi reprend la
date du 05 décembre 2018 à 08 :41 (pièce 8) » (courrier
transmis au greffe le 18 février 2019 et pièces annexées).
Or il ressort uniquement de la pièce 7 vantée que le fichier
« word » correspondant apparemment à la dernière mouture
des conclusions a été modifié le 4 décembre à 22:29, et ne
peut nullement constituer la preuve d’un quelconque envoi,
constituant uniquement un extrait du répertoire des documents en traitement dans l’ordinateur du conseil des appelants pour l’affaire concernée. La pièce indiquée comprend
la mention « Modifié le » en tête de la colonne reprenant la
date et l’heure du prétendu envoi du 4 décembre 2018. La
pièce 8 que les appelants déposent ne fait que confirmer que
les conclusions litigieuses ont été envoyées (la cour souligne) seulement le 5 décembre à 08:41 : cette mention est
issue de la propre boite électronique du conseil des consorts
U.-V., et ne constitue nullement un accusé de réception des
dites conclusions dans la boite électronique de leurs destinataires.
Il ne saurait être fait grief au curateur d’un quelconque abus
de droit alors que ce dernier a déjà marqué son accord sur
un report du dépôt des conclusions au 4 décembre 2018.
L’article 747, § 4 du Code judiciaire n’a pas été modifié
par la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer
la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire, de sorte
que toute référence faite par les appelants à cette législation
s’avère sans pertinence.
Les conclusions ont été communiquées hors délai et doivent
être en conséquence écartées sur pied de la disposition précitée du Code judiciaire, au contraire des pièces qui ont été
transmises quant à elles dans les délais fixés.
La cour ne pourra avoir égard qu’aux conclusions déposées
par les appelants le 21 septembre 2018.
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surseoir à statuer dans l’attente de la production d’une décision définitive statuant sur le dossier à l’instruction sous
le no 01/MI/18/01, à l’initiative de la partie la plus diligente.
4. A l’appui de ses prétentions, l’ETAT BELGE fonde son
action en responsabilité à l’égard des appelants en leur qualité de gérants sur pied de l’article 332 du Code des sociétés.
En tel cas, le dommage individuel subi par un créancier du
fait du non-respect de la procédure de sonnette d’alarme
correspond au montant des créances impayées nées après
expiration du délai dans lequel l’assemblée générale aurait
dû se réunir en vue de délibérer et de statuer sur la dissolution de la société (Gent, 24 septembre 2007, T.R.V., 2008,
582-584).
En l’occurrence, l’actif net de la SPRL LABORATOIRE DENTAIRE DU HAINAUT en 2013 se chiffrait au total de l’actif
(21.667,00 €) moins les dettes (17.170,00 €) égale 4.497 €
soit moins du quart du capital souscrit à 18.600,00 €.
Qu’il est apparu qu’en violation de l’article 27 des statuts et
de l’article 332 du code des sociétés, les gérants se sont abstenus de convoquer une assemblée générale extraordinaire
pour proposer soit la dissolution de la société, soit des mesures de redressement. Les appelants n’ont pas davantage
établi de rapport spécial.
L’ETAT belge se prévaut des dettes fiscales postérieures à
2013 suivantes :
– 2.798,74 € en principal (TVA),
– 13.170,65 € (ISOC),
Ces décomptes ne sont pas contestés par les consorts U.-V.
Ces derniers soulèvent la recevabilité de l’intervention volontaire en instance de l’ETAT BELGE à défaut d’intérêt
dans son chef, dès lors que la curatelle a initié de son côté
une procédure.
Or, « l’action concomitante des créanciers lésés à titre individuel ne peut être exercée que lorsqu’elle a pour objet la
réparation d’un préjudice qui lui est propre, distinct de la
masse que subissent l’ensemble des créanciers, ou lorsque
son action se fonde sur une faute autre que celle qui a causé
le préjudice collectif » (Verougstraete I., Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, p. 762).
Tel est le cas en l’espèce à concurrence des montants précités dont l’ETAT BELGE poursuit la condamnation, le fondement de la demande et la nature du préjudice qu’il invoque
étant distincts des réclamations du curateur.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il
condamne les consorts U.-V. à payer à l’ETAT BELGE la
somme de
L’ETAT BELGE postule par ailleurs des appelants respectivement pour l’un et l’autre aux sommes de 6.200 € et 6.076 €
à titre de libération du capital, à majorer de l’intérêt légal.
Ainsi qu’il a été précisé ci-avant, les consorts U.-V. n’étant
pas en appel du jugement entrepris en ce qu’il fait droit à la
demande du curateur sur ces deux points, la cour n’en est
pas saisie, à défaut d’appel incident des parties intimées.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des
langues en matière judiciaire,
La Cour, statuant contradictoirement,
Reçoit l’appel et la demande reconventionnelle,
Dans les limites de sa saisine,
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il reçoit la demande principale et l’intervention volontaire,
Condamne solidairement R.U. et F.V., in solidum ou l’un
à défaut de l’autre à payer à l’ETAT BELGE la somme
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3. Le curateur poursuit la condamnation des appelants à
lui payer la somme de 99.479,10 €, laquelle correspond selon lui à des factures émises par la société faillie et dont les
deux gérants auraient détourné le paiement sur leur compte
personnel.
Si ces derniers admettent effectivement avoir « modifié
le numéro de compte initialement mentionné sur les factures émises par la SPRL LABORATOIRE DENTAIRE DU
HAINAUT par le numéro de compte nv (…), ils contestent
l’avoir fait dans une intention de nuire ou avec une intention frauduleuse en ce que ledit compte a non seulement
servi au paiement des factures émises mais également à celui des factures adressées à la société failli » (leurs conclusions, p. 2 et 3).
En termes de plaidoiries, les appelants invoquent l’ouverture d’une instruction pénale à leur encontre du chef d’abus
de biens sociaux, de détournements d’actifs, de crédit artificiel, d’aveu tardif, de défaut de comptabilité, notamment
depuis 2014 ainsi que sur les versements professionnels effectués sur leur compte privé.
Pour rappel, « l’article 4 du Titre préliminaire du Code de
procédure pénale dispose que l’exercice de l’action civile
est suspendu tant qu’il n’est pas prononcé définitivement
sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite
de l’action civile (...) Cette règle est d’ordre public. Les parties ne peuvent pas y renoncer et le juge civil doit même surseoir d’office. Mais le juge civil peut poursuivre l’examen de
la cause pour autant qu’il ne rende son jugement qu’après
que la décision au répressif soit passée en force de chose
jugée. Cette règle ne s’applique pas lorsque la décision à
rendre ultérieurement par le juge répressif n’est susceptible
ni de contredire la décision du juge civil, ni d’exercer une
influence sur la solution du litige dont celui-ci est effectivement saisi » (H D. Bosly, D. Vandermeersch, M-A Beernaert,
Droit de la procédure pénale, 2010, p. 252).
En l’espèce, la cour n’estime pas souhaitable de statuer dans
l’ignorance des éléments de fait que révèle le dossier répressif.
En effet, le dossier répressif est susceptible, notamment de
confirmer les faits de détournement qui ont pu être commis
au préjudice de la société faillie.
Le dossier répressif pourrait tout aussi bien ne pas confirmer les allégations du curateur en tout ou en partie.
Il serait dès lors hasardeux de statuer sur quelque chef de
demande en l’état actuel du dossier, alors que la production
du dossier répressif pourrait à bref délai apporter des éléments qui justifieraient une appréciation différente – que
ce soit en faveur du fondement de la demande ou en sa défaveur.
Il y a dès lors lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice et dans
le respect des droits de la défense de chacune des parties, de
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été signée le 31 mars 2017, le projet ayant été préalablement
adressé aux intéressés et à leur conseil, ce que les appelants
ne contredisent pas efficacement.
Enfin, ces derniers ont signé une reconnaissance de dette
dont ils ne réclament pas l’annulation pour les motifs invoqués supra.
Ces actes ne font l’objet d’aucune contestation devant les
premiers juges, ni dans le cadre de la requête d’appel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les griefs invoqués
par les appelants à l’encontre de la convention litigieuse
semblent dans ces conditions être soulevés pour les besoins
de la cause et ne sont pas établis.
La demande est dénuée de tout fondement.
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RG : 43712
Siège : R. Linden, E. Weyrich, Y. Didlinger

Contrat – Changement de législation – Disparition de
l’objet – Disparition de la cause – Caducité – Force majeure – Conditions
La caducité – passée sous silence par le Code civil – est présentée comme la sanction appliquée à un contrat qui perd, en cours
d’exécution et indépendamment des parties, un des éléments
essentiels à sa formation.
Le contrat portait sur la diffusion d’un programme non contraire
aux bonnes mœurs et licite. Il est établi que la société A remplissait, au moment de la conclusion du contrat, les conditions légales françaises lui permettant de diffuser le programme CASH
TV, mais que c’est en cours de contrat, suite à une modification
du cadre législatif, que cette diffusion est devenue illicite.
La Cour ne suit pas l’appelante en ce qu’elle soutient que le
contrat serait devenu caduc en cours de contrat pour absence
d’objet, voire d’objet illicite, étant donné que l’objet du contrat
s’apprécie à la formation du contrat, sa modification en cours de
contrat devant s’apprécier quant aux conséquences juridiques à
en tirer au regard des principes régissant l’exécution du contrat.
Le moyen tiré de la caducité du contrat pour absence d’objet
voire de son illicéité est dès lors à rejeter.
Dans les contrats synallagmatiques, la cause des obligations
d’une partie réside dans les obligations de l’autre.
La cause est à apprécier au moment de la formation du contrat
pour en vérifier sa validité de sorte que la demande en caducité
du contrat basée sur un changement de circonstances intervenu
en cours d’exécution est à rejeter.
L’appelante argue de l’impossibilité de continuer à diffuser le
programme CASH TV en raison de la législation nouvelle introduite en France qui aurait rendu illégale la transmission par la
voie digitale du programme CASH TV. Elle argue dès lors d’un
cas fortuit qui la délierait de son obligation de continuer à payer
la redevance mensuelle pour la transmission d’un programme
qu’elle ne serait plus en droit de diffuser en France.
Un événement empêche l’exécution lorsqu’il est imprévisible,
irrésistible et extérieur aux parties, caractères que les juges du
fond doivent relever et motiver pour admettre la force majeure.
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Contract – Wijziging van de wetgeving – Verdwijning
van het voorwerp – Verdwijning van de oorzaak – Verval
– Overmacht – Voorwaarden
Het verval – dat niet wordt vermeld in het Burgerlijk Wetboek –
wordt voorgesteld als de sanctie die wordt toegepast op een
contract dat, in de loop van de uitvoering ervan en onafhankelijk van de partijen, een van de essentiële elementen voor de
totstandkoming ervan verliest.
Het contract betrof de uitzending van een programma dat niet
in strijd was met de goede zeden en dat geoorloofd was. Het
staat vast dat onderneming A ten tijde van het sluiten van het
contract voldeed aan de Franse wettelijke voorwaarden voor de
uitzending van het Cash tv-programma, maar dat deze uitzending in de loop van het contract, na een wijziging van het wettelijke kader, ongeoorloofd is geworden.
Het hof volgt appellante niet voor zover zij stelt dat de overeenkomst in de loop van de overeenkomst is vervallen wegens het
ontbreken van een voorwerp of een ongeoorloofd voorwerp,
aangezien het voorwerp van de overeenkomst wordt beoordeeld bij de totstandkoming ervan, waarbij de wijziging ervan
in de loop van de overeenkomst moet worden beoordeeld op
de juridische gevolgen die daaraan moeten worden verbonden
in het licht van de beginselen die aan de uitvoering van de overeenkomst ten grondslag liggen. Het middel betreffende het verval van de overeenkomst wegens gebrek aan voorwerp of zelfs
de ongeoorloofdheid ervan moet derhalve worden afgewezen.
Bij synallagmatische contracten ligt de oorzaak van de verplichtingen van de ene partij in de verplichtingen van de andere.
De oorzaak moet bij de totstandkoming van het contract worden beoordeeld om de geldigheid ervan vast te stellen, zodat
een vordering tot het vervallen verklaren van het contract op
grond van een tijdens de uitvoering opgetreden wijziging van
de omstandigheden moet worden afgewezen.
Appellante stelt dat het onmogelijk is het Cash tv-programma te
blijven uitzenden wegens de nieuwe wetgeving die in Frankrijk
is ingevoerd, waardoor het niet toegelaten is het Cash tv-programma via digitale middelen uit te zenden. Zij stelt dan ook dat
het een vreemde oorzaak is die haar ontslaat van haar verplichting om de maandelijkse vergoeding te blijven betalen voor de
uitzending van een programma dat zij niet langer in Frankrijk
mag uitzenden.
Een gebeurtenis verhindert de uitvoering wanneer deze onvoorzienbaar, onvermijdbaar en extern is (buiten de partijen
om), kenmerken die de feitenrechters moeten identificeren en
motiveren om overmacht vast te stellen.
Hoewel een wetswijziging in absolute zin nooit kan worden
uitgesloten, moet in dit geval rekening worden gehouden
met het feit dat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
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Cour d’appel du Luxembourg, 31 octobre
2018

Si, dans l’absolu, un changement législatif n’est jamais à exclure,
il convient cependant en l’espèce de retenir qu’au moment de la
conclusion du contrat, il n’était pas raisonnablement prévisible
que la législation allait changer sur le point spécifique.
En ce qui concerne l’irrésistibilité, elle est généralement définie
comme étant « un événement qui serait à même de contraindre
à l’inexécution un débiteur normalement raisonnable et diligent
placé dans les mêmes circonstances ». L’appréciation est donc
une appréciation in abstracto puisqu’elle vise un événement
normalement irrésistible.
La condition de l’extériorité est encore requise pour caractériser
la force majeure dans la mesure où l’événement s’impose au débiteur qui ne doit pas en être à l’origine.

Company: x

provisionnelle de 18.037,63 €, majorée de l’intérêt légal,
sous déduction éventuelle de tout versement effectué par
la curatelle,
Dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer quant à la demande de
condamnation de R.U. et de F.V. au paiement de la somme
de 96.197,44 € dans l’attente de la production d’une décision définitive statuant sur la mise à l’instruction à charge
de R.U. et F.V., portant le 01/MI/18/01, à l’initiative de la
partie la plus diligente,
Renvoie la cause au rôle particulier de la chambre,
Réserve à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens.
(…)
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NR. 421 | 6 mei 2020  

Jente De Smedt en Frank
Verbruggen

HOF VAN BEROEP TE
ANTWERPEN
4 APRIL 2019
Voorzitter: E. Hulpiau
Raadsheren: M.-C. Willemaers en
I. Renap
Advocaten: Zosia Daniels loco
Wim Herreman, Buket Karaca loco Koen
Maenhout
Bestuurdersaansprakelijkheid
–
onbetaalde bedrijfsvoorheffing en
BTW – vordering Belgische Staat
– aansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout – zwartwerk – geen
kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement – aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad – tijdelijke niet-betaling
tijdens periode van opschorting in
afwachting van overdracht van handelsfonds – geen fout

De
aansprakelijkheidsvordering
van de Belgische Staat wegens
onbetaalde bedrijfsvoorheffing en

BTW die wordt gesteund op artikel
265 W.Venn. is ongegrond, omdat
het zwartwerk en de fiscale ontduiking waarover zowel een strafonderzoek als een onderzoek door
de BBI werden gevoerd dateren van
ruim vóór het faillissement. Aan de
basis van de fiscale schulden liggen geen strafrechtelijke feiten,
noch feiten van belastingontduiking.
De
aansprakelijkheidsvordering
die wordt gesteund op artikel 1382
BW is eveneens ongegrond, omdat
de vennootschap met het oog op het
doen welslagen van een gerechtelijke reorganisatie haar handelsfonds in stand moest houden en
daarom tijdelijk de bedrijfsvoorheffing niet doorstortte en de BTW
niet betaalde. De zaakvoerders
maken aannemelijk dat de tijdelijke niet-betaling van de fiscale
schulden van voorbijgaande aard
was, omdat zij in afwachting waren
van de overdracht van het handelsfonds.
Antwerpen 4 april 2019, NjW 2020, afl.
421, 352.
C.W., […]
R.R., […]
Appellanten […]
tegen
de Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, […]
de Adviseur Invordering – Ontvanger
van team Invorderingen rechtspersonen Antwerpen 1, […]
Geïntimeerden […]
1. DE ANTECEDENTEN EN DE
VORDERINGEN
De Belgische Staat en de adviseur invordering-ontvanger van team invorderingen rechtspersonen Antwerpen
1 (hierna beiden samen genoemd “ de
Belgische Staat”) hebben een aansprakelijkheidsvordering ingesteld tegen de heren W.C. en R.R., in hun hoedanigheid
van voormalige zaakvoerders van BVBA
Taxi Sinjoor, waarvan de naam op 4 juni
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ontdekt feit moet uitspreken trouwens steeds toe de specifieke aan
dat nog te beoordelen feit verbonden bijkomende straffen uit te spreken, zoals de verbeurdverklaring of
de terbeschikkingstelling van de
strafuitvoeringsrechtbank.
Dat de Belgische wetgever in artikel 99bis lid 2 Sw. in een uitdrukkelijke uitzondering voorziet op
artikel 65 lid 2 Sw. is dus blijkbaar
grondwettig, maar in het licht van
de ratio van wederzijdse erkenning
die de echte doelstelling was van de
wet is ze – om de woorden van de
wetgever en het Grondwettelijk Hof
te gebruiken – ‘absurd’. Hoe sneller
de wetgever het artikel schrapt, hoe
beter.
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en artikel 65 lid 2 Sw. geen rekening
houden met de reeds eerder uitgesproken veroordeling door een andere lidstaat van de EU, in dit geval
Duitsland. Hij kan overeenkomstig
artikel 398 Sw. een gevangenisstraf
opleggen van zes maanden. Indien
echter het eerste feit niet in Monschau, maar in Raeren (net over de
grens op Belgisch grondgebied) zou
hebben plaatsgevonden en de strafrechter in Verviers overeenkomstig
artikel 398 Sw. een gevangenisstraf
van zes maanden zou hebben opgelegd, moet de Belgische strafrechter
overeenkomstig artikel 65 lid 2 Sw.
rekening houden met de reeds uitgesproken straffen. Het geheel van
de straffen mag het maximum van
de zwaarste straf niet te boven gaan,
waardoor de Belgische strafrechter
in dit geval zich enkel nog over de
schuldvraag kan uitspreken en in
zijn beslissing moet verwijzen naar
de reeds uitgesproken straf. Uit dit
voorbeeld blijkt duidelijk dat het
verschil van slechts enkele kilometers kan zorgen voor een groot verschil in de totale opgelegde straf.
Wat ons betreft, gaat het waarschijnlijk om een groot misverstand. Wat artikel 3.5 van het kaderbesluit wilde vermijden, was
wellicht – de parlementaire voorbereiding is niet echt toegankelijk
– de situatie die zich in België tot
1994 kon voordoen: dat de door de
eerste rechter opgelegde straf – in
dit geval de in de andere lidstaat
opgelegde straf – zou beletten dat
de tweede rechter nog enige straf
zou kunnen opleggen. Het wilde
met andere woorden toelaten dat
lidstaten kozen voor iets als artikel
65 lid 2 van het Belgisch Sw., een
uitzondering op artikel 65 lid 1 Sw.,
dat één en slechts één straf toelaat.
Het was daardoor dat tot in 1994
de door de eerste rechter opgelegde
straf de straf voor het later ontdekte
feit opslorpte terwijl de eerste rechter per definitie niet op de hoogte
was geweest van dat feit.
Het huidige recht laat de Belgische
rechter die zich over het laattijdig
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2. BEOORDELING
1. Bij vonnis d.d. 20 december 2013 werd
BVBA Taxi Sinjoor toegelaten tot de
procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op een overdracht onder
gerechtelijk gezag. Er werd initieel een
periode van opschorting toegestaan tot
31 maart 2014, later verlengd tot 31 mei
2014.
Op 16 mei 2014 werd machtiging verleend aan advocaat L. De Pretre, aangesteld als gerechtsmandataris, om over
te gaan tot overdracht van het handelsfonds voor een prijs van 211.000,00 EUR.
Nadien wijzigde de vennootschap haar
naam in BVBA RW Personenvervoer
en op 28 oktober 2014 werd de vennootschap failliet verklaard.

Volgens het vijfde PV van nazicht van
schuldvorderingen (stuk 30 van de
Belgische Staat), was er in het faillissement een bevoorrecht passief van
1.319.496,51 EUR en een gewoon passief
van 424.178,82 EUR.
De grootste schuldeiser was RSZ die een
schuldvordering indiende van ongeveer
1.650.000,00 EUR. Deze schuldvordering resulteerde grotendeels uit een
onderzoek naar zwartwerk, waarbij de
vennootschap samen met de zaakvoerders strafrechtelijk is veroordeeld voor
ontduiking van RSZ -bijdragen in de periode 30 september 2004 tot 31 januari
2011.
Het BBI-onderzoek naar aanleiding van
het strafrechtelijk onderzoek leidde tot
een akkoord met de fiscale administratie waarbij voor slot van alle rekening
voor een beperkt aantal aanslagjaren onder de vorm van bedrijfsvoorheffing en
BTW navorderingen werden vastgesteld
waarvoor appellanten zich op 20 december 2013 hoofdelijk en ondeelbaar borg
hebben gesteld.
In uitvoering hiervan hebben appellanten met persoonlijke middelen een bedrag van 198.283,89 EUR aan bedrijfsvoorheffing en 64.645,21 EUR aan BTW
betaald.
De achterstallen inzake bedrijfsvoorheffing en BTW die thans bij wijze van
tenlastelegging van het passief of als
schade van appellanten worden gevorderd dateren van tijdens de periode van
opschorting. Deze schulden werden dus
opgebouwd na de opening van de procedure gerechtelijke reorganisatie tot aan
de overdracht van het handelsfonds.
Voor de bedrijfsvoorheffing betreft dit
een schuld van in totaal 22.614,73 EUR
en voor de BTW 19.870,12 EUR, beide
schulden betrekking hebbend op de periode december 2013 tot mei 2014.
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Met een verzoekschrift neergelegd ter
griffie op 13 februari 2017 werd hoger
beroep ingesteld door de heren C. en R.
Zij vorderen dat het bestreden wordt
hervormd en dat de oorspronkelijke vorderingen ongegrond worden verklaard.
Tevens vorderen zij de verwijzing van
geïntimeerden in de gedingkosten van
beide aanleggen.
Geïntimeerden besluiten tot de ongegrondheid van het hoger beroep. Zij
stellen incidenteel beroep in waarbij zij
de veroordeling vorderen in solidum van
appellanten tot volledige aanzuivering
van het fiscaal passief en aldus tot betaling, de ene bij gebreke aan de andere
van het bedrag van 39.000,00 EUR, te
vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf 26 oktober 2015 (datum van de
dagvaarding) en met de gerechtelijke intresten vanaf 9 november 2016 ( datum
van het vonnis a quo).
In ondergeschikte orde vorderen zij de
veroordeling van appellanten in solidum tot betaling, de ene bij gebrek aan
de andere, van een schadevergoeding,
ex aequo et bono begroot op het bedrag
van 39.000,00 EUR, te vermeerderen
met de wettelijke intresten vanaf 26 oktober 2015 (datum van de dagvaarding)
en met de gerechtelijke intresten vanaf 9
november 2016 (datum van het vonnis
a quo).
Zij vorderen tevens dat appellanten worden veroordeeld tot de gedingkosten.

Company: x

2014 gewijzigd werd in BVBA RW Personenvervoer.
De vennootschap werd toegelaten tot
de procedure gerechtelijke reorganisatie met het oog op een overdracht onder
gerechtelijke gezag bij vonnis van 20 december 2013. De machtiging om over te
gaan tot verkoop van het handelsfonds
voor de prijs van 211.000,00 EUR werd
aan de aangestelde gerechtsmandataris
verleend op 16 mei 2014.
Op 28 oktober 2014 werd BVBA RW
Personenvervoer op bekentenis failliet
verklaard.
De vennootschap had een bedrag van
22.614,73 EUR aan achterstallige bedrijfsvooreffing en 19.870,12 EUR aan
achterstallige BTW volgens de aangiften van schuldvordering in het faillissement.
De Belgische Staat heeft de heren C. en
R. op 26 oktober 2015 doen dagvaarden
om te verschijnen voor de rechtbank
van koophandel – thans ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.
De vordering was gebaseerd op de artikelen 1382 B.W., 265 W.Venn. en 92
W.Venn. en strekte aanvankelijk tot de
veroordeling in solidum van de gedaagden tot betaling van 1,00 EUR provisioneel in afwachting van de afwikkeling
van het faillissement.
Met het bestreden vonnis d.d. 9 november 2016 werd de vordering ontvankelijk en gegrond verklaard. De
heren C. en R. werden in solidum veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding begroot aan de hand van de
omvang van de achterstallige bedrijfsvoorheffing en het toebehoren en het
equivalent van de achterstallige BTW
en toebehoren, voorlopig bepaald op
1,00 EUR provisioneel, te vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf de
dagvaarding. De zaak werd vervolgens
naar de rol verzonden in afwachting
van de afwikkeling van het faillissement teneinde de totale omvang van
de schadevergoeding vast te stellen.
Verweerders werden veroordeeld tot
de dagvaardingskosten ten belope van
178,07 EUR en de beslissing over de
rechtsplegingsvergoeding werd voorbehouden.

2. De Belgische Staat acht de gewezen
zaakvoerders van BVBA Taxi Sinjoor in
hoofdorde aansprakelijk op grond van
artikel 265 W. Venn en vordert de tenlastelegging van het fiscaal passief.
Als kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement wordt verwezen naar het zwartwerk en de fiscale
ontduiking die in de vennootschap werd
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3. Ondergeschikt baseert de Belgische
Staat zich op artikel 1382 BW als aansprakelijkheidsgrond.
Zo het juist is dat de vennootschap tijdens de periode van opschorting gehouden is om haar fiscale verplichtingen na
te komen en derhalve bij de uitbetaling
van de lonen de verschuldigde bedrijfsvoorheffing door te storten en de BTW
te betalen verschuldigd naar aanleiding
van de uitgevoerde verrichtingen, met
het oog op het doen welslagen van de
reorganisatie, diende de vennootschap
in casu haar handelsfonds in stand te
houden met het oog op een gunstige
overdracht. Derhalve diende zij haar activiteiten met inzet van haar personeel
verder te zetten om de vooropgestelde
overdracht van handelszaak te kunnen
realiseren onder gunstige omstandigheden en dit met het oog op een geslaagde
gerechtelijke reorganisatie.
Appellanten voeren aan dat de activiteiten verlieslatend waren en dat de vennootschap genoodzaakt was om de bedrijfsvoorheffing niet door te storten en
de BTW niet te betalen tijdens de periode
van opschorting tot aan de gerealiseerde
overdracht, gezien het gebrek aan financiële middelen. Zij maken aannemelijk
dat deze periode van niet-betaling van
fiscale schulden van voorbijgaande aard
zou zijn omdat zij in afwachting waren
van de overdracht van het handelsfonds.
In de gegeven omstandigheden beschouwt het hof de tijdelijke niet beta-

ling van de fiscale schulden door de vennootschap BVBA Taxi Sinjoor tijdens de
periode van opschorting en in afwachting van de overdracht van het handelsfonds waarbij er opnieuw financiële
middelen in de vennootschap zouden
komen en door de stopzetting van de
activiteiten de fiscale schuld niet verder
zou oplopen, niet als een fout in de zin
van artikel 1382 B.W.
De zaakvoerders konden er redelijkerwijze van uitgaande dat de niet-betaling
van de fiscale schulden van tijdelijke
aard was en door de aanvraag van een
procedure gerechtelijke reorganisatie
met het oog op een overdracht onder
gerechtelijk gezag hadden zij de nodige
maatregelen genomen om aan de penibele financiële situatie en de verlieslatende activiteiten te verhelpen met het
oog op een gunstige realisatie van het
handelsfonds. Dat zij ten dien einde de
verlieslatende activiteiten van de vennootschap tijdelijk dienden voort te
zetten zonder dat de verschuldigde belastingen werden betaald, kan hen in de
gegeven omstandigheden niet ten kwade worden geduid, omdat hierdoor het
handelsfonds in stand werd gehouden
en dit uiteindelijk ten goede zou komen
aan de schuldeisers. Door de overdracht
onder gerechtelijk gezag werd door de
overnemer een bedrag van 211.000,00
EUR betaald voor een structureel verlieslatend handelsfonds en doordat de
overnemer bereid was het personeel
over te nemen werd een sociaal passief
vermeden. Op die manier werd het handelsfonds maximaal gevaloriseerd, hetgeen niet op die manier zou zijn gelukt
als de vennootschap eerder failliet was
verklaard.
De curator heeft het saldo van de overnameprijs (na uitbetaling van de pandhoudende schuldeiser) ontvangen vanwege de gerechtsmandataris en heeft
een rangregeling opgemaakt. Blijkbaar
kwam aan de fiscus een dividend van
ongeveer 2.500 EUR toe.
4. Op grond van bovenstaande overwegingen oordeelt het hof dat de vordering
in bestuurdersaansprakelijkheid van
de Belgische Staat ten aanzien van de
gewezen zaakvoerders van BVBA RW
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dat er laattijdige neerlegging van de jaarrekening zou zijn geweest enkel wordt de
inhoud van de neergelegde jaarrekening
als onjuist bestempeld. Het gegeven dat
de gevolgen van de vaststellingen van
zwartwerk niet zijn opgenomen in de
jaarrekeningen van de vennootschap
staat niet in oorzakelijk verband met de
schade waarvan thans vergoeding wordt
gevorderd.
De tijdens de procedure gerechtelijke
reorganisatie opgelopen fiscale schulden
werden niet veroorzaakt door gebreken
aan de inhoud van de jaarrekening.
Overigens diende met betrekking tot de
periode waarin deze schulden zijn ontstaan nog geen jaarrekening te zijn neergelegd op datum van faillissement.
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vastgesteld, en waaromtrent zowel een
strafrechtelijk onderzoek als een onderzoek door de BB1 werd gevoerd.
De feiten die aanleiding hebben gegeven
tot de gevoerde onderzoeken dateren
van de periode 30 september 2004 tot
31 januari 2011. De onderzoeken hebben
hun beslag gekend en er werden strafrechtelijke veroordelingen uitgesproken
en met de fiscus werd een regeling getroffen met betrekking tot de achterstallige belastingen.
De fiscale schulden die thans het voorwerp van de vordering uitmaken hebben
niets te maken met deze vastgestelde
feiten van zwartwerk. Aan de basis van
deze fiscale schulden liggen geen strafrechtelijke feiten noch feiten van belastingontduiking. De schulden dateren
van de periode van opschorting tijdens
de procedure van gerechtelijke reorganisatie en zijn veroorzaakt door het tijdelijk verderzetten van een verlieslatende
activiteit met het oog op een zo gunstig
mogelijke overdracht van het handelsfonds.
De feiten van zwartwerk in de periode tot
2011 kunnen niet worden gekwalificeerd
als een kennelijk grove fout in hoofde
van de zaakvoerders die heeft bijgedragen tot het faillissement uitgesproken in
2014. In het kader van het faillissement
van BVBA RW Personenvervoer komt
de door de Belgische Staat aangevoerde
kennelijk grove fout bestaande uit het
zwartwerk niet in aanmerking om de
aansprakelijkheid op basis van artikel
265 W.venn. in het gedrang te brengen.
De opgeworpen feiten hebben niet bijgedragen tot het faillissement. Na de
fiscale regularisatie met betrekking tot
de periode van zwartwerk heeft de vennootschap een structurele maatregel genomen om haar handelsfonds optimaal
ten gelde te maken in het belang van de
schuldeisers van de vennootschap.
Na de overdracht van het handelsfonds
bleek het saldo van de overnameprijs onvoldoende om de bestaande schuldeisers
te betalen en werd uiteindelijk aangifte
van faillissement gedaan.
Evenmin kan een inbreuk op artikel 92
W. Venn in casu weerhouden worden als
basis voor de aansprakelijkheid van de
zaakvoerders. Er wordt niet aangetoond
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[…]

[…]
Het hof verklaart het hoger beroep gegrond en het incidenteel beroep ongegrond.
Het hof wijzigt het bestreden vonnis en
opnieuw rechtdoende, verklaart de vordering van geïntimeerden ongegrond.
[…]

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID WEGENS ONBETAALDE BEDRIJFSVOORHEFFING EN BTW
Het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 4 april 2019 is om
twee redenen interessant.
Ten eerste geeft het een mooi overzicht van de voorwaarden waaronder bestuurders aansprakelijk
kunnen worden gesteld wegens kennelijk grove fout in geval van faillissement. Om artikel 265 W.Venn.
(het huidige art. XX.225 WER) te
kunnen toepassen en bestuurders
persoonlijk en al dan niet hoofdelijk
aansprakelijk te verklaren voor alle
of een deel van de schulden, moet
niet alleen worden aangetoond dat
de bestuurders een kennelijk grove
fout hebben begaan, maar ook dat
deze heeft bijgedragen tot het faillissement. Een kennelijk grove fout
wordt omschreven als een fout die
getuigt van een niet-verschoonbare
zorgeloosheid en lichtzinnigheid
die neigt naar opzet. Het is de overtreding van een norm die essentieel is voor het leven van de vennootschap en als dusdanig wordt
beschouwd door de meerderheid
van de normaal voorzichtige bestuurders, zodat de bestuurder die

taling van de fiscale schulden kan
daarom niet automatisch een bestuursfout worden afgeleid. Er moet
worden aangetoond dat de bestuurders de algemene zorgvuldigheidsnorm hebben geschonden en niet
hebben gehandeld zoals normale
voorzichtige bestuurders (H. CULOT en D. VAN GERVEN, “Kroniek. Vennootschapsrecht 20162017”, TRV-RPS 2017, p. 732, nr.
105; K. GEENS, M. WYCKAERT,
C. CLOTTENS, F. PARREIN, S.
DE DIER, S. COOLS, m.m.v. F.
JENNÉ en A. STEENO, “Overzicht
van rechtspraak. Vennootschappen
(1999-2000)”, TPR 2012, p. 338-339,
nr. 274). Hier wordt niet aangetoond
dat de bestuurders onzorgvuldig
hebben gehandeld door de fiscale
schulden tijdelijk niet te betalen in
afwachting van de overdracht van
het handelsfonds.
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3. BESLISSING

ze maakt, weet of behoort te weten
dat ze schade zal veroorzaken (zie
o.a. Y. DESMYTTERE en F. HELSEN, “Artikelsgewijze commentaar
artikel XX.225 WER” in Handelsen economisch recht. Commentaar
met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, afl. 15 oktober 2018, losbl., 8; M. VANDENBOGAERDE,
Aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders, Antwerpen, Intersentia, 2009, p. 169, nr. 196). De
kennelijk grove fout moet hebben
bijgedragen tot het faillissement.
Dit betekent dat zonder de fout, de
schade zich niet in dezelfde vorm
zou hebben voorgedaan, zonder dat
wordt vereist dat de fout de enige
oorzaak is van de schade. In casu
hebben zich feiten van zwartwerk
en fiscale ontduiking voorgedaan
geruime tijd vóór het faillissement.
Hoewel men deze feiten ongetwijfeld kan beschouwen als kennelijk
grove fouten, wijst het hof erop
dat het faillissement drie jaar later
plaatsvond en dat niet wordt aangetoond dat zij hebben bijgedragen tot
het faillissement.
Ten tweede oordeelt het hof dat de
niet-betaling van de fiscale schulden tijdens de periode van opschorting geen fout uitmaakt in de
zin van artikel 1382 BW, omdat de
zaakvoerders het aannemelijk maken dat de periode van niet-betaling
van fiscale schulden van voorbijgaande aard zou zijn, omdat zij in
afwachting waren van een overdracht van het handelsfonds. Door
de tijdelijke niet-betaling van de fiscale schulden kon het handelsfonds
in stand gehouden worden met het
oog op de overdracht, wat uiteindelijk ten goede zou komen aan de
schuldeisers. Men mag niet uit het
oog verliezen dat het loutere feit
dat een vennootschap haar fiscale
schulden niet betaalt, niet noodzakelijk betekent dat de bestuurders
niet diligent of onzorgvuldig zijn
geweest. De wettelijke verplichting
om fiscale schulden te betalen, rust
immers op de vennootschap en niet
op de bestuurders. Uit de niet-be-
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Personenvervoer, voorheen BVBA Taxi
Sinjoor, ongegrond is.
Het hoger beroep is derhalve gegrond en
het incidenteel beroep ongegrond.

Sarah De Geyter

HOF VAN BEROEP TE
ANTWERPEN
2 OKTOBER 2019
Voorzitter: S. Granata
Advocaten: Frank Time en Tom
Versompel
1. Merk – inbreuk – beschermingsomvang – sub b) – gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of
soortgelijke waren of diensten – relevant publiek – verwarringsgevaar
– rouwcentrum
2. Merk – stakingsvordering – licentiehouder

1. Bij de vaststelling van een merkinbreuk in de zin van artikel
2.20.1, sub b) BVIE, gebeurt het
oordeel over de overeenstemming
en het verwarringsgevaar van tekens vanuit het oogpunt van het
relevante publiek. De gemoedstoestand van de gemiddelde con-
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Arbh. Luik nr. 18/45/B, 3 april 2019

Arbh. Luik nr. 18/45/B, 3 april 2019 TBH 2020, afl. 6, 771 en http://www.rdc-tbh.be/ (15 november 2020)
Samenvatting
Zaakvoerders van een vennootschap worden uitdrukkelijk geviseerd door het algemene begrip onderneming. De parlementaire
voorbereidingen stellen uitdrukkelijk dat de begrippen "ondernemingen met een inschrijvingsverplichting" en "ondernemingen
met een verplichting tot het houden van een boekhouding" vallen onder het algemene begrip onderneming. Het hof schaart zich
achter de huidige rechtspraak waarin de kwalificatie van zaakvoerders als onderneming wordt gebaseerd op de concrete feiten.
Trefwoorden:
Onderneming, algemeen
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Rechtspraak

4 De verplichting van de onderneming om zich
actief te informeren

5 Gedeelde verantwoordelijkheid
In het geannoteerde vonnis oordeelde de rechtbank
dat er sprake was van een gedeelde verantwoordelijkheid indien noch de onderneming noch de accountant blijk geeft van het naleven van haar plicht tot informeren. Noch de accountant, noch de onderneming
brachten bewijs bij van de uitvoering van hun concreet aanwijsbare informatieverplichtingen.

6 Conclusie
Het geannoteerde vonnis benadrukt dat er een wederzijdse informatie- en samenwerkingsverplichting
bestaat tussen de onderneming en haar accountant.
De onderneming kan zich niet langer onwetend voordoen en de volledige aansprakelijkheid bij haar accountant leggen, maar zij zal zich actief dienen te
informeren omtrent de naleving van bepaalde fiscale
verplichtingen. De informatie- en samenwerkingsverplichting voor de onderneming en haar accountant
vormen aanvullende loyauteitsverplichtingen en volgen uit de aanvullende functie van de goede trouw.
Sofie ONDERBEKE
Advocaat, Strelia

IV. Entreprises en difficultés – IV. Ondernemingen in moeilijkheden
Liège (ch. 7B), 12 février 2019
RG : 2017/RG/1305

de la réalité et ne peuvent avoir le moindre caractère probant.
Ces comptes ne peuvent en conséquence servir de justification
pour opérer une compensation entre les sommes réclamées
par le curateur à l’ancien gérant de la société en faillite et les
sommes dont la société serait prétendument redevable à l’égard
de son ancien gérant.

Siège : T. Lambert

Faillite – Compensation – Comptabilité non probante

Faillissement – Schuldvergelijking – Niet-bewijskrachtige boekhouding

Dès lors que les écritures comptables ont été édictées pour les
besoins de la cause et qu’elles comportent des oublis et des incohérences, les comptes de la société ne sont pas le reflet fidèle

Aangezien de boekingen werden uitgevoerd voor “les besoins
de la cause” en zij vergissingen en inconsistenties bevatten,

9.
10.
11.
12.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:8711.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4723.
S. STIJNS, o.c.
Gent 5 september 2017, Fisc.Koer. 2017, afl. 15, 813.
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Het is vernieuwend dat het geannoteerde vonnis eveneens besluit dat de onderneming niet op haar lauweren kan rusten, maar ook een eigen informatieplicht
heeft en hierbij haar eigen verantwoordelijkheid
draagt. De onderneming wordt verondersteld zichzelf
ook concreet en actief te informeren in verband met
de financiële en fiscale gevolgen van een transactie. A
fortiori is dit het geval wanneer de onderneming een
vastgoedvennootschap is en structuren van gesplitste
eigendom opzet met als doel haar fiscaliteit te optimaliseren. In dat geval dient zij ook op de hoogte te zijn
van de aan deze structuren verbonden voorwaarden
en verplichtingen, en dient zij zich minstens hierover
te informeren in geval van wijziging aan deze structuren. Ook de grondslag voor de informatieverplichting
van de onderneming kan gekaderd worden binnen de
aanvullende functie van de goede trouw.11

Deze uitspraak ligt in dezelfde lijn als het arrest van
5 september 2017 van het hof van beroep te Gent
waaruit blijkt dat een onderneming de naleving van
het fiscale verplichting niet zonder meer kan afschuiven op haar accountant.12 Het Hof diende in die zaak
te oordelen over de verplichting van een accountant
om, eenmaal hij advies had gegeven omtrent de wijze
waarop de gerealiseerde meerwaarden zouden worden belast, hij daadwerkelijk controle dient uit te
oefenen op de wijze waarop de fiscale verplichtingen die uit de keuze voortvloeien, worden nageleefd.
Het hof kwam tot de beslissing dat het aan de belastingplichtige zelf is om op de tijdige naleving van de
wederbeleggingsverplichting toe te zien en hiertoe
de nodige initiatieven te nemen. Wanneer de belastingplichtige niet de nodige opvolging doet van zijn
fiscale verplichting kan hij, wanneer hieruit een fiscale meerkost blijkt, niet zonder meer zijn accountant
aanspreken.
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informatieverplichting afhankelijk is van alle omstandigheden van het geval, waaronder de deskundigheid
van de opdrachtgever.9 Een waarschuwingsplicht
wordt in de Nederlandse rechtspraak echter alleen
aangenomen, indien een waarschuwing het ontstaan
van een bepaalde situatie had kunnen voorkomen.10
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L’objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par les premiers juges dans la décision
entreprise, laquelle a condamné l’appelant à payer à l’intimée qualitate qua la somme provisionnelle de 74.607,54 €
et a sursis à statuer sur le surplus en ce compris les dépens,
la cause étant placée au rôle général.
L’appelant postule la réformation du jugement a quo, l’intimée devant être purement et simplement déboutée de sa
demande et condamnée aux dépens des deux instances liquidés à 7.200 €. Subsidiairement, il y aurait lieu de dire la
demande de l’intimée fondée à concurrence de 3.237,71 €,
celle-ci devant « supporter la plus grande part des dépens
dans la mesure où elle succombe pour une grande part de
sa réclamation ».
L’intimée conclut au non-fondement de l’appel et forme une
demande incidente par laquelle elle actualise sa réclamation
pour la porter à la somme provisionnelle de 77.151,55 €.
Elle réclame en outre la condamnation de l’appelant au coût
de l’expédition du jugement a quo, soit 27 €.
Discussion
L’intimée poursuit la libération du capital social de la société faillie, la SPRL ETABLISSEMENTS T.T., dont l’appelant était devenu l’associé unique depuis le 6 septembre
2010.
L’appelant reconnait que le capital n’a pas été formellement
libéré à concurrence de 12.400 €, mais invoque la compensation entre la créance de la société et une créance en compte
courant qu’il détiendrait vis à vis de la celle-ci à hauteur de
9.162,99 € selon les comptes arrêtés au 31 décembre 2013
(il invoquera aussi ultérieurement une compensation avec
une créance en compte courant au 31 décembre 2011 d’un
montant de 8.201,37 €).
Contrairement à ce qu’écrit l’appelant, l’intimée conteste
l’existence de cette créance, au motif que la comptabilité de
la société n’est pas probante.
Au 31 décembre 2013 (soit quelques jours avant l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire close
dès le 27 mars 204 en l’absence d’approbation du plan),
les comptes de la société mentionnent au passif, compte
49200 « charges à imputer », un montant de 46.542,30 €.
Ce poste est explicité dans une annexe au bilan comme étant
les « Loyers échus mais non payés à Monsieur T.T. et à son
ex-épouse » en vertu d’un contrat de bail signé le 16 août
2009 (loyer de 1.400 € + 50 € de charges) prenant cours le
16 janvier 2009.
Ce montant correspond donc à un peu plus de 32 mois de
loyers et charges impayés.
Le 15 février 2011, l’appelant écrivait à son comptable « Avez-vous bien décompté (de son compte courant) le
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loyer que la société me donne pour le bail de l’atelier au
(…) ».
Celui-ci lui répond le même jour, « Quant à votre compte
courant, il représente à présent une dette envers la société
d’un montant de 41.270,51 € ».
Or, le bilan au 31 décembre 2010 ne reprend plus
qu’un « cpte crt Mr T.T. » d’un montant de 13.519,23 €.
Il a donc été tenu compte des loyers et charges dus par la
société à l’appelant au 31 décembre 2010.
Il échet de relever d’emblée que la comptabilité ignore de
manière constante le fait que les loyers et charges sont dus
aux ex-époux T.-D. et non au seul appelant.
Les comptes au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012
ne comportent aucune dette de la société vis-à-vis de l’appelant (et accessoirement de son ex-épouse) à titre de loyers
et charges.
Celui-ci tente de le justifier par le fait que la société aurait
été incapable d’honorer cette dette.
D’une part, cela ne la dispensait pas de l’inscrire dans ses
comptes dès lors que ceux-ci doivent être le reflet fidèle de
la réalité.
D’autre part, il pourrait plutôt être présumé que les loyers
et charges ont été imputés en apurement du compte courant
de l’appelant, comme cela avait été fait dans les comptes
arrêtés au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010.
Dans ces conditions, comment peut-on comptabiliser au
31 décembre 2013, en « charges à imputer », un montant de
46.542,30 € censé correspondre aux loyers et charges couvrant une période de plus de 32 mois ?
La mise en demeure que les ex-époux T.-D. auraient adressée (aucune preuve de son envoi n’est produite) à la SPRL
ETABLISSEMENTS T.T. le 1er août 2013 donne encore un
autre éclairage à cette problématique.
Ceux-ci écrivent en effet qu’à cette date, il est dû par la société une somme de 79.750 €, soit la totalité des loyers et
charges depuis l’entrée en vigueur du bail – compensée par
des avances faites par la société aux ex-époux à concurrence
de 33.207,70 € destinées à financer « les frais de l’achat du
bâtiment (…) », soit un solde de 46.542,30 €.
Il n’est donc plus question d’une compensation des loyers
et charges avec le compte courant débiteur de l’appelant,
du moins tel qu’il s’est constitué au fil du temps (cf. ci-dessous).
Il s’agit d’une nouvelle version des choses qui ne colle pas
plus avec la réalité que ce qui précède.
D’abord, il y a lieu de relever que les comptes de la société
ne comportent aucune trace de l’ex-épouse de l’appelant,
qu’il s’agisse initialement d’une dette de celle-ci résultant
des avances consenties par la société (cf. la mise en demeure
du 1er août 2013), puis ultérieurement d’une créance de
loyers et charges.
Ensuite, les loyers et charges dus au 31 décembre 2010 ont
déjà servi à l’apurement partiel du compte courant de l’appelant constitué par ses prélèvements personnels dans les
fonds de la société et non par des avances de celle-ci destinées à financer « les frais de l’achat du bâtiment (…) ».
En outre, dans un courrier du 15 novembre 2010, le
comptable de la société relevait déjà que le compte courant débiteur de l’appelant s’élevait au 31 décembre 2009
à 61.150,15 €. Selon les explications fournies alors par le
comptable, l’appelant « oublie » de remettre dans les comptes de la société des sommes perçues des clients de celle-ci
et prélève aussi des sommes importantes sur les comptes
de la société. Au 31 décembre 2009, son compte courant est
partiellement apuré par la prise en compte des loyers et des
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geven de rekeningen van de vennootschap geen getrouw beeld
van de werkelijkheid en kunnen zij niet de minste bewijskracht
worden toegekend. Bijgevolg kunnen deze rekeningen niet dienen als rechtvaardiging voor de toepassing van schuldvergelijking tussen de sommen die worden gevorderd door de curator
van de vroegere bestuurder van de failliete vennootschap en
de sommen die de vennootschap verschuldigd zou zijn aan de
voormalige bestuurder.
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La responsabilité des gérants de la société faillie est recherchée
du fait du dommage causé à un créancier suite au non-respect
de la procédure de sonnette d’alarme prévue à l’article 332 du
Code des sociétés, ce dommage correspondant aux montants
des créances impayées nées après expiration du délai dans lequel l’assemblée générale aurait dû se réunir en vue de statuer
sur la dissolution de la société ou de mesures de redressement
alors que l’actif net s’élevait à moins d’un quart du capital souscrit.

Faillissement – Misbruik van vennootschapsgoederen
en verduistering van de activa van de vennootschap –
Strafrechtelijk onderzoek – Opschorting van de zaak (ja)
– Niet-naleving van de alarmbelprocedure
Overeenkomstig artikel 4 van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, wordt de uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering geschorst zolang er geen definitieve
uitspraak wordt gewezen met betrekking tot de ingestelde
strafvordering. In het huidige geval streeft de curator van de
failliete vennootschap de burgerrechtelijke veroordeling van de
bestuurders van deze vennootschap na, terwijl er een strafrechtelijk onderzoek loopt wegens misbruik van vennootschapsgoederen en verduistering van activa. Het hof van beroep schorst
de zaak in afwachting van een strafrechtelijke beslissing.
De aansprakelijkheid van de bestuurders van de gefailleerde
vennootschap wordt ingeroepen wegens de schade die aan
een schuldeiser wordt berokkend ten gevolge van de niet-naleving van de alarmbelprocedure voorzien in artikel 332 van het
Wetboek van Vennootschappen; deze schade komt overeen
met de bedragen van de onbetaalde schuldvorderingen, die
ontstaan na het verstrijken van de termijn binnen welke de algemene vergadering had moeten bijeenkomen om te beslissen
over de ontbinding van de vennootschap of over de maatregelen tot herstel wanneer het nettoactief minder dan een vierde
van het geplaatste kapitaal bedraagt.

(…)

Liège (ch. 7D), 14 mai 2019
RG : 2018/RG/312
Siège : T. Piraprez

Faillite – Abus de biens sociaux et détournement d’actifs
de la société – Instruction pénale – Sursis à statuer (oui) –
Non-respect de la procédure de sonnette d’alarme

84 – D.A.O.R. 2020/3 – n° 135

Antécédents et objet de l’appel
L’objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par les premiers juges, à l’exposé desquels
la cour se réfère.
Il suffit de rappeler que la SPRL LABORATOIRE DENTAIRE
DU HAINAUT a été constituée le 16 juin 2011 par Madame
F.V. (49 parts), Monsieur R.U. (50 parts) et la SPRL E.P.
1part).
Le capital souscrit s’élève à 18.600 € et a été libéré à concurrence de 6.200 €.
La faillite de la société a été déclarée par jugement rendu le
2 mars 2017 par le tribunal de commerce de Liège, division
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PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935.
LA COUR statuant contradictoirement et en vertu de l’effet
dévolutif de l’appel ;
Reçoit l’appel T.T. et la demande incidente de maître
J.C. qualitate qua ;
Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation
que la condamnation de T.T. est portée à la somme provisionnelle de 77.151,55 € ;
Condamne T.T. aux dépens liquidés pour maître J.T. qualitate qua aux frais d’expédition du jugement a quo, soit 27 € ;
Délaisse à T.T. ses propres dépens.
(…)

Conformément à l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’exercice de l’action civile est suspendu tant qu’il
n’est pas prononcé définitivement sur l’action publique intentée. En l’espèce, le curateur de la société faillie poursuit la condamnation au civil des gérants de cette société alors que ceux-ci
font l’objet d’une instruction pénale pour abus de biens sociaux
et détournement d’actifs. La Cour d’appel sursoit à statuer en
l’attente d’une décision au pénal.
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charges de l’atelier. Il n’est nulle part fait mention dans ce
courrier d’avances consenties par la société aux époux T.-D.
qui seraient compensées par lesdits loyers et charges.
Enfin, l’appelant soutient qu’il serait titulaire d’une créance
de loyers et charges vis-à-vis de la société pour toute l’année 2013, alors qu’il est constant que l’atelier a été vendu le
31 juillet 2013 (cf. la mise en demeure des époux T.-D. du
1er août 2013).
Face à tant d’explications différentes qui ne sont pas plus
plausibles les unes que les autres, face à des écritures comptables qui ont été dictées pour les besoins de la cause, il est
manifeste que les comptes de la société ne sont pas le reflet
fidèle de la réalité et ne peuvent dès lors avoir le moindre
caractère probant.
En d’autres termes, ils ne peuvent être opposés par l’appelant à l’intimée, notamment pour justifier une compensation
entre les sommes que cette dernière lui réclame à titre de
libération du capital social et des sommes qui seraient dues
par la société à l’appelant.
Pour le même motif, ils ne peuvent non plus lui permettre
de tenir en échec la demande de l’intimée fondée sur l’article 231 du Code des sociétés puisque l’appelant n’est pas
en mesure de prouver qu’au 6 septembre 2011, le capital
social de la société aurait atteint le montant de 12.400 €,
grâce à la prise en compte d’un compte courant créditeur de
8.201,37 € en sa faveur au 31 décembre 2011.
A titre superfétatoire, il est rappelé que c’est à la date du
6 septembre 2011 au plus tard que la compensation aurait
dû intervenir. Or, l’appelant ne rapporte pas non plus la
preuve que son compte courant était créditeur du montant
revendiqué à cette date.
L’intimée justifie d’une actualisation de sa demande vis-àvis de l’appelant pour la porter à la somme provisionnelle
de 77.151,55 €, montant sur lequel l’appelant ne formule
aucune remarque. Il y sera fait droit.
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Luik (7e k. B) 16 oktober 2018

Luik (7e k. B) 16 oktober 2018 JLMB 2020, afl. 21, 977 en http://jlmbi.larcier.be/ (30 mei 2020)
Samenvatting
De rechtbank kan de ontbinding uitspreken van een vennootschap die in gebreke is gebleven te voldoen aan de verplichting om
haar jaarrekening neer te leggen (art. 282, paragraaf 1, lid 1 W. Venn., in dezelfde bewoordingen overgenomen in art. 2:74,
paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Door de goedkeuring van de wet van 17 mei 2017 tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de
gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen, heeft de wetgever "het onrechtmatige gebruik", voor bedrieglijke
doeleinden, van vennootschapsstructuren willen bestrijden waaronder slapende vennootschappen die een "belangrijk instrument
zijn in de organisatie van financiële fraudeschema's".
Wanneer de gerechtelijk ontbonden vennootschap geen slapende vennootschap is en zij omwille van een samenloop van
ongelukkige omstandigheden heeft nagelaten haar jaarrekening gedurende meerdere jaren neer te leggen, moet de ambtshalve
uitgesproken ontbinding worden herroepen.
Trefwoorden:
Gerechtelijke ontbinding vennootschap

© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
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Gent (12e k.) nr. 2016/RK/34, 2017/RK/28, 5 september 2018

Gent (12e k.) nr. 2016/RK/34, 2017/RK/28, 5 september 2018 T.Not. 2020 (samenvatting), afl. 1, 60, noot DELBOO, M.,
VERHAEGHE, L.; TRVRPS 2020, afl. 8, 1047 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (23 januari 2021), noot
VANTHORRE, E.
Samenvatting
In casu heeft het hof geoordeeld over de mogelijkheid om een voorlopig bewindvoerder over een maatschap aan te stellen. In een
maatschap waarin controleparticipaties in operationele vennootschappen waren ondergebracht, bestond een ernstig conflict over
het bestuur tussen de statutaire zaakvoerder en de overige vennoten van de maatschap (de kinderen van de statutaire
zaakvoerder). De kinderen vorderden in kort geding met succes de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder om het bestuur
van de maatschap waar te nemen in de plaats van de statutaire zaakvoerder. Deze laatste tekende tegen deze beslissing hoger
beroep aan bij het hof, dat het hoger beroep afwees.
Indien er zich een omstandigheid voordoet in de maatschap die haar werking op ernstige wijze verstoort (en waardoor haar
gemeenschappelijk doelvermogen in het gedrang komt), kan volgens het hof een voorlopig bewindvoerder worden aangesteld.
Dat de vennoten bij de oprichting van de maatschap een statutaire zaakvoerder hebben aangeduid, doet hieraan geen afbreuk. Het
is immers mogelijk dat de statutaire zaakvoerder zijn mandaat op dergelijke wijze uitoefent dat het gevaar ontstaat dat het belang
van de maatschap (inzonderheid een correct beheer van het gemeenschappelijk doelvermogen) wordt geschonden, zodat de
aanstelling van een voorlopig bewindvoerder noodzakelijk is.
Trefwoorden:
Maatschap, tijdelijke vennootschap en stille vennootschap, algemeen Vennootschapsrecht, ondernemingen (kort geding)
Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten vennootschap, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Not. 2020 (samenvatting), afl. 1, 60
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,

SPIJTOPTANTENREGELING: INCOHERENT, MAAR
GRONDWETSCONFORM
Met de wet van 22 juli 2018 (BS 7
augustus 2018) werd een regeling
voor spijtoptanten opgenomen in
het Wetboek van Strafvordering.
Sinds de inwerkingtreding van
deze wet beschikt het parket over
de expliciete mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden aan personen die substantiële, onthullende,
oprechte en volledige verklaringen
afleggen over de betrokkenheid van
derden (en zichzelf) bij misdrijven
bedoeld in artikel 90ter §2-4 van
het Wetboek van Strafvordering
een toezegging te verlenen (art.
216/1 Sv.). Deze toezegging kan betrekking hebben op het uitoefenen
van de strafvordering (een strafvermindering of -uitsluiting), de strafuitvoering of de hechtenis (Parl.St.
2017-18, nr. 54-3016/001, 27). In het
weergegeven arrest beperkt het Hof
zijn analyse tot de eerste vorm van
toezegging (B.2.5).
Naast fundamentele bezwaren tegen de invoering van een spijtoptantenregeling, oogstte ook de technische uitwerking ervan behoorlijk
wat kritiek. Zo werden volgende
zaken onder meer aangekaart: de
discrepantie tussen het toepassingsgebied van de regeling en de
oorspronkelijke doelstelling erachter; het ontbreken van de mogelijkheid om een overeenkomst met een
spijtoptant te sluiten tijdens een opsporingsonderzoek; het ontbreken
van een wettelijk bepaalde termijn
voor het voegen van (een afschrift
van) de overeenkomst tussen parket
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Sem Careel

HOF VAN BEROEP TE
ANTWERPEN
7 JUNI 2018
Voorzitter: E. Hulpiau
Raadsheren: M.-C. Willemaers en
I. Renap
Advocaten: Geert Philipsen, Johan
Bally en Tom De Smet
Coöperatieve vennootschap – schaalvoordelen – gemeenschappelijke
doelstellingen – ruime bevoegdheid
bestuursorgaan – toekomstgericht
gegeven – eenzijdige beslissing om
geleden verliezen ten laste te leggen
van bepaalde groep telers – geen mogelijkheid gesloten overeenkomsten
terug te draaien of de modaliteiten
aan te passen

De gecoördineerde statuten van
een CVBA bepalen dat de vennoot
zich door de onderschrijving van
een aandeel ertoe verbindt de statuten, het huishoudelijk reglement
en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur te aanvaarden en na te leven.
Daarnaast bepalen ze dat de raad
van bestuur de meest uitgebreide
bevoegdheid voor alle handelingen,

Download date: 07-05-2021

[…]

baarheid van de spijtoptant en de
inhoud en geloofwaardigheid van
zijn verklaring te betwisten voor
het bevoegde gerecht, in het bijzonder na herroeping van het akkoord
(B.23.3). Tot slot verduidelijkt het
Hof dat de spijtoptant zijn verklaringen in regel aflegt tussen de ondertekening van het akkoord en de
bekrachtiging ervan door het bevoegde gerecht (B.32.2).
Vermoedelijk is hiermee het laatste
woord over de grondwettigheid van
de spijtoptantenregeling nog niet
gezegd, maar voorlopig blijft ze dus
overeind.
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onder de in B.7.3 en B.14.2 vermelde
voorbehouden van interpretatie en rekening houdend met hetgeen is vermeld in
B.23.3 en B.32.2, verwerpt de beroepen.

en spijtoptant aan het strafdossier;
de omvang van de rechterlijke controle; de onduidelijke chronologie
van de verklaring van de spijtoptant en de rechterlijke controle; en
de impact van een herroeping van
het akkoord op het gebruik van de
verklaring en de ermee gerelateerde
procedurestukken (zie bijv.: Parl.
St. 2017-18, nr. 54-3016/004, tussenkomsten F. VERBRUGGEN en
M-A. BEERNAERT, 73 en 80; J.
MEESE, “Toezeggingen aan criminelen in ruil voor verklaringen in
België” in Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van
België en Nederland. Preadviezen
2019, Den Haag, Boom Juridisch,
2019, 119-120, 123, 133-135 en 137;
L. VAN PUYENBROECK, “Toezeggingen aan medewerkers met
het gerecht. Een eerste analyse van
de wet van 22 juli 2018 en de vraag
naar de legitimiteit van het gebruik
van spijtoptanten”, NC 2019, 108,
110-111 en 114).
In het weergegeven arrest bevestigt
het Hof de grondwettigheid van de
regeling voor bovenvermelde (en
andere) aspecten. Daarbij laat het
Hof wel doorschemeren dat sommige beslissingen van de wetgever
weinig coherent zijn (zie B.11.3 en
B.20.3) en voegt het ook enkele interpretatieve waarborgen toe. Ten
eerste moet het bevoegde onderzoeks- of vonnisgerecht kunnen
controleren of het parket, bij het
uitoefenen van zijn bevoegdheid
om discretionair te beslissen wie
in aanmerking komt voor de spijtoptantenregeling, het gelijkheidsbeginsel niet miskent alsook of de
toepassing van de regeling noodzakelijk is om de waarheid aan de
dag te brengen (B.7.3). Ten tweede
mag volgens het Hof redelijkerwijze
worden aangenomen dat, wanneer
de wetgever hiervoor geen termijn
heeft bepaald, een afschrift van het
akkoord onmiddellijk in het strafdossier komt (B.14.2). Ten derde
behouden in de verklaring van de
spijtoptant geviseerde personen
de mogelijkheid om de betrouw-
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Antwerpen 7 juni 2018, NjW 2020, afl.
423, 454.
NV Horticotrade, […]
D.N.D., […]
BVBA Slamotra, […]
J.W., […]
BVBA Hydroponic, […]
NV Deweja, […]
BVBA Domarco, […]
Appellanten;
[…]
tegen
CVBA Belorta, […]
geïntimeerde;

[…]
1. De antecedenten en de vorderingen
Appellanten zijn telers van slasoorten
die op de markt worden gebracht met
wortelzak.
Zij leveren hun groenten aan bij geïntimeerde die ze verkoopt hetzij via de
dagelijkse veilingen hetzij via termijncontracten met grote afnemers. Op de
veiling verkoopt geïntimeerde de sla aan
de zogenaamde klokprijs, met de distributeurs wordt er een zogenaamde contracts- of bemiddelingsprijs op langere
termijn afgesproken.
Dat de uitbetaalprijs door geïntimeerde
aan appellanten gelijk was aan de klokprijs op de veiling min een veilcommissie -ongeacht de wijze van verkoop
door geïntimeerde: via de veiling of aan
de grote afnemers-, leidde volgens geïntimeerde in 2012 tot verliezen op de
verkoop van de sla met wortelzak voor
624.000 euro.
Geïntimeerde deed vanaf midden juni
2012 inhoudingen op de uitbetalingen
aan de telers van de wortelzaksla in recuperatie van de helft van die verliezen,
voor een totaal bedrag van 312.000 euro.
Appellanten, die een groot deel van
doch niet alle wortelzaktelers zijn,
gingen op 11 september 2014 over tot
dagvaarding van geïntimeerde om te
verschijnen voor de rechtbank van
koophandel te Antwerpen afdeling Mechelen.
Zij vorderden de terugbetaling door
geïntimeerde van de van elk van hen
ingehouden bedragen, zijnde een totale
som van 280.816,83 euro meer de vergoedende intresten vanaf 12 juni 2012
tot de dagvaarding, waarna de gerechtelijke intresten en meer de gerechtskosten.
Met het thans bestreden vonnis van 09
oktober 2015 verklaarde de eerste rechter de eis van appellanten ontvankelijk
doch ongegrond. Appellanten werden
veroordeeld tot de gerechtskosten, aan
de zijde van geïntimeerde vereffend op
7.700 euro rechtsplegings-vergoeding.
Appellanten tekenden hoger beroep aan
met een op 06 april 2017 neergelegd verzoekschrift.

  NR. 423 | 3 juni 2020
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Zij kunnen weliswaar hun lidmaatschap opzeggen en uit de vennootschap treden, maar dit moet uiterlijk op 31 juli schriftelijk worden
meegedeeld waarna het lidmaatschap eindigt op 31 december van
het jaar van de opzegging.
De ruime bevoegdheid die de raad
van bestuur van geïntimeerde
heeft, inclusief over het beleid van
de vennootschap, is derhalve een
toekomstgericht gegeven.
Het komt de raad van bestuur onder meer toe te bepalen tegen
welke voorwaarden een contract
met een derde kan worden aangegaan. Als die modaliteiten overeenstemmen met datgene waartoe
ook de medecontractant bereid is,
kan een contract tot stand komen.
Indien echter na verloop van enige
tijd vastgesteld wordt dat de vooraf
gestelde contractsmodaliteiten resulteren in een exploitatieverlies,
heeft de raad van bestuur niet de
mogelijkheid om de gesloten overeenkomsten met derden terug te
draaien of de modaliteiten ervan
aan te passen.
Dat dit niet kan wanneer geïntimeerde handelt met derden is
evident doch evenzeer verzetten
de statuten en de gedachte van de
coöperatieve vennootschap zich
daartegen wanneer wordt gehandeld niet met een derde maar met
de eigen vennoten-coöperanten.
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zowel van bestuur als van beschikking, in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden heeft. Alles
wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering
wordt voorbehouden, ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Het huishoudelijk reglement bepaalt bovendien: “De raad van
bestuur kan alle modaliteiten
vaststellen en aan de vennoten
opleggen met betrekking tot de algehele leverings- en veilplicht en
kan alle schikkingen treffen die hij
nodig oordeelt om aan deze leverings- en veilplicht te voldoen.”
De raad van bestuur van de CVBA
heeft aldus de mogelijkheid om
binnen de grote beleidsvrijheid die
haar is verleend, allerhande beslissingen te nemen ook van financiële aard.
Het is de bedoeling van de coöperatieve gedachte om schaalvoordeel
te realiseren en gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken.
Dergelijke idee blijft ver achterwege wanneer een beperkt aantal
telers onmiddellijk gesanctioneerd
wordt voor de slechtere verkoopresultaten van specifiek hun producten, ook al wordt dit goedgemaakt
door de verkoopresultaten van andere producten en ook al hebben zij
op de verkoop door de coöperatieve
aan derden niet de minste impact of
invloed. Noch vanuit het vennootschapsbelang noch vanuit het coöperatieve gedachtegoed kan zulke
beslissing verantwoord worden.
Wel verantwoorden deze belangen
een beslissing naar de toekomst
toe, wat ook niet in betwisting is
en door de telers is aanvaard, doch
niet een retroactieve beslissing
betreffende terugvorderingen op
reeds uitbetaalde groenten.
Bij zijn beoordeling houdt het hof
ook rekening met het feit dat de
coöperanten die slechts bij 1 coöperatieve kunnen aangesloten zijn,
ten aanzien van geïntimeerde een
aanbiedingsplicht hebben.
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1. Omtrent de feiten die aan de betwisting ten grondslag liggen en voor een beschrijving van de activiteiten en de concrete werkwijze van partijen, verwijst
het hof naar de gedetailleerde uiteenzetting in het bestreden vonnis.
2. Het is correct dat de juridische benadering van de zaak door appellanten
thans (deels) anders is dan in eerste aanleg.
Voor de eerste rechter ontwikkelden appellanten het standpunt dat zij zich op 22
mei 2012 weliswaar bereid verklaarden
gezamenlijk een financiële tegemoetko-
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3. Geïntimeerde stoelt de inhoudingen
die zij vanaf midden juni 2012 deed op
de aankoopborderellen van elke onderscheiden teler, op het besluit van haar
raad van bestuur van 05 juni 2012 bevestigd op 14 juni 2012 waarbij is beslist
om 50% van de MMW tot en met week
20, namelijk 624.503 x 50% = 312.251,50
euro terug aan te rekenen aan de telers
van sla in wortelzakken.
4. Bij schrijven van 23 juli 2012 hebben
appellanten gemeld aan geïntimeerde
het helemaal niet eens te zijn met die
beslissing van de raad van bestuur, en
hebben zij verzocht om de financiële
tegemoetkoming te stoppen en de reeds
ingehouden bedragen aan hen door te
storten.
Dit betekent dat appellanten tijdig de beslissing van de raad van bestuur hebben
aangevochten.
Dat zij zich initieel niet tegen de eerste
inhoudingen hebben verzet kan worden verklaard vanuit het gegeven dat zij
meenden effectief tot een akkoord met
geïntimeerde te zullen komen. Hieruit
kan niet worden afgeleid dat zij het principe van de terugnames zouden hebben
aanvaard.
Het feit dat appellanten geen procedure
tot vernietiging van de besluiten van
de raad van bestuur van 05 en 14 juni
2012 hebben ingesteld, ontneemt hen de
mogelijkheid niet om aan geïntimeerde
tegen te werpen dat de beslissingen hen
niet tegenstelbaar zijn, en dit aan te
voeren als verweer ten gronde tegen de
lastens hen door geïntimeerde doorgevoerde inhoudingen.
5. Aan de geviseerde beslissingen van
de raad van bestuur is weliswaar overleg
met de appellanten vooraf gegaan.
Dit blijkt uit de vergadering gehouden
op 22 mei 2012. De telers hebben zich
daar bereid verklaard een commerciële
tegemoetkoming te doen van afgerond
312.000 euro doch volgens hen enkel onder bepaalde voorwaarden zoals onder
meer het behoud van de klokprijs naar
de toekomst toe als uitbetalingsprijs.
Dat er naar de toekomst door de raad
van bestuur over een andere uitbetalingsprijs aan de telers is beslist staat
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2. Beoordeling

ming aan geïntimeerde te doen van de
helft van de negatieve MinMeerWaarde
(MMW) afkomstig van hun producten,
welk bedrag zou ingehouden worden
ponds-pondsgewijze op hun volgende
afrekeningen gespreid over zeven maanden, doch slechts (i) mits geïntimeerde
de klokprijs (min de veilcommissie) als
uitbetalingsprijs zou behouden en (ii)
mits twee telers van hun sla de bemiddelingen met de distributeurs zouden
begeleiden.
De raad van bestuur van geïntimeerde
besliste evenwel op 14 augustus 2012
dat vanaf 01 september 2012 de uitbetalingsprijs aan de telers voor de wortelzaksla zou worden samengesteld uit de
klokprijs en de contractprijs (jaarcontracten en weekcontracten), waarbij de
telers praktisch gezien in eerste instantie weliswaar via hun wekelijkse afrekeningen nog steeds de klokprijs zouden
uitbetaald krijgen maar er per kwartaal
een verrekening zou komen van de minwaarde of de meerwaarde van de bemiddelingen op basis van het aantal geleverde stuks en per soort alternatieve sla.
Om die reden achtten appellanten
ten overstaan van de eerste rechter
de volgens hen op 22 mei 2012 onder
voorwaarden tot stand gekomen overeenkomst, eenzijdig verbroken door geïntimeerde.
De eerste rechter verwierp het bestaan
van een overeenkomst in die zin tussen
de partijen, bij gebreke aan bewijs.
Voor het hof hebben appellanten de stelling van het bestaan van de hoger geschetste overeenkomst verlaten.
Zij argumenteren thans dat, bij gebreke
aan een wilsovereenstemming tussen
partijen en gezien de raad van bestuur
daarover geen eenzijdige beslissing met
retroactieve werking kon nemen in
overeenstemming met de statuten van
geïntimeerde en de vennootschapsrechtelijke bepalingen (dit laatste werd reeds
in eerste aanleg opgeworpen), er geen
rechtsgrond voorhanden is voor de door
geïntimeerde doorgevoerde inhoudingen.
Deze gedeeltelijke wijziging van standpunt van appellanten betekent niet dat
hun vorderingen per definitie ongegrond zouden zijn.
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Zij vorderen dat hun eisen worden toegekend en dat derhalve geïntimeerde
wordt veroordeeld tot betaling aan
– NV Horticotrade van een bedrag
van 39.088 euro
– D.D.N. van een bedrag van 34.636,21
euro
– BVBA Slamotra van een bedrag van
32.059,33 euro
– W.J. van een bedrag van 49.030,73
euro
– BVBA Hydroponic van een bedrag
van 34.636,21 euro
– NV Deweja van een bedrag van
43.537,80 euro
– BVBA Domarco van een bedrag van
53.413,01 euro
Alle bedragen te vermeerderen met de
vergoedende intresten vanaf 12 juni
2012 tot de dagvaarding waarna de gerechtelijke intresten tot de volledige
betaling, telkens aan de rentevoet overeenkomstig de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties.
Zij vorderen de verwijzing van geïntimeerde in de kosten van beide aanleggen, aan hun zijde begroot op 349,93
euro kosten dagvaarding en 7.700 euro
rechtsplegingsvergoeding per aanleg.
Geïntimeerde concludeert tot de ongegrondheid van het hoger beroep met
verwijzing van appellanten in de gerechtskosten die zij voor iedere aanleg
in haren hoofde begroot op 8.400 euro
rechtsplegingsvergoeding (impliciet incidenteel beroep).
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7. Het hof treedt het oordeel van de
eerste rechter slechts bij wat betreft de
ruime bevoegdheid van de raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap
om, in het belang van alle coöperanten,
uitbetaalprijzen aan een bepaalde categorie van telers te herzien naar de toekomst toe indien de prijsbepaling die in
het verleden werd gevolgd, tot blijvende
verliezen aanleiding geeft.
Dit is wat de raad van bestuur heeft gedaan in zijn beslissing van 14 augustus
2012, hoger omschreven onder randnummer 2.
De raad van bestuur heeft die beslissing
terecht verantwoord vanuit de overweging dat deze manier van betalen en verrekenen beter aangepast is aan de afzet
van het product en dat dit de afzet dan
ook beter kan stimuleren, voornamelijk
in het buitenland.
De wortelzaktelers inclusief appellanten
hebben tegen dit besluit geen bezwaar
geopperd. Niet wordt betwist dat dit systeem trouwens tot vandaag de uitbetaalprijs aan de telers bepaalt.
Deze vaststelling brengt meteen ook met
zich mee dat de stelling van appellanten
over het onderscheid tussen de vennootschapsrechtelijke relatie tussen partijen
enerzijds en hun contractuele relatie
betreffende individuele koop-verkoopovereenkomstenanderzijds, gekunsteld
is en de realiteit van de aansluiting bij de
coöperatieve vennootschap niet vat.
8. Blijft de vraag of de raad van bestuur,
vanuit de ruime bevoegdheden die de
statuten en het huishoudelijk reglement
haar verlenen, gerechtigd was om bij
beslissingen van 05 juni en 14 juni 2012
aan appellanten eenzijdig de terugbe-

taling op te leggen van de helft van de
verliezen die door geïntimeerde in 2012
waren geleden op de verkopen van de sla
in wortelzakken.
8.1. Uit het verslag van de raad van bestuur van 20 oktober 2010 blijkt dat tot
dan de werkwijze inhield dat de telers
van wortelzaksla werden betaald volgens
de prijs = klokprijs + bemiddelingsprijs.
Het voorstel van de telers was dat vanaf
2011 de vergoedingsprijs de klokprijs
zou zijn, waarbij werd gestreefd om
maximum 30% van het aantal per week
via bemiddeling op weekprijs of lange
termijn en 70% op de klok te verkopen.
De telers werden verplicht om wekelijks
een prognose op te geven van hun aantallen. Geen manipulatie van de aanvoer
mocht gebeuren. Indien dit wel zou gebeuren en er grote verschillen zouden
zijn tussen de werkelijkheid en de prognose om welke reden ook, zou er onmiddellijk gestopt worden met de uitbetaling aan de klokprijs.
De raad van bestuur heeft zich hiermee
akkoord verklaard bij beslissing van 20
oktober 2010.
Kennelijk heeft dit systeem zonder problemen gefunctioneerd tot mei 2012.
Geen gegevens liggen voor om met zekerheid uit te maken welke (buiten de
kennelijk extreme weersomstandigheden begin 2012) de oorzaak was van de
op de verkopen van de sla in wortelzakken door geïntimeerde toen gerealiseerde verliezen.
Geïntimeerde insinueert een manipulatie van het systeem door appellanten
waardoor er veel meer via bemiddeling
dan op de klok werd verkocht omdat de
telers massaal hun groenten inhielden
van de veiling, en de klokprijs daardoor
kunstmatig werd opgedreven.
Appellanten daarentegen stellen dat de
onderhandelingen van geïntimeerde
voor de verkopen van hun producten
aan de grote afnemers, tot te lage verkoopprijzen aan de warenhuizen leidde
hetgeen de verliezen in kwestie in 2012
veroorzaakte.
Wat er ook van zij, er zijn geen bewijzen
van beweerde manipulatie van prognoses of van het systeem door de wortelzaktelers.
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6. Krachtens art. 7 van de gecoördineerde statuten van geïntimeerde (uitgavedatum 01.01.2014) verbindt de vennoot
door de onderschrijving van een aandeel
zich ertoe de statuten, het huishoudelijk
reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur te aanvaarden en na te leven.
Krachtens art. 28 van de gecoördineerde
statuten van geïntimeerde (zelfde uitgavedatum) heeft de raad van bestuur de
meest uitgebreide bevoegdheid voor alle
handelingen, zowel van bestuur als van
beschikking, in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Alles wat niet
uitdrukkelijk door de statuten of door
de wet aan de beslissing van de algemene
vergadering wordt voorbehouden, ligt in
de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Soortgelijke bepalingen waren reeds
opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Mechelse
Veilingen zoals ze golden ten tijde van
de beslissingen van de raad van bestuur
van 05 en 14 juni 2012, hetgeen niet
wordt betwist.
Art. 7 van het oude huishoudelijk reglement luidt bovendien als volgt: “De raad
van bestuur kan alle modaliteiten vaststellen en aan de vennoten opleggen met
betrekking tot de algehele leverings- en
veilplicht en kan alle schikkingen treffen
die hij nodig oordeelt om aan deze leverings- en veilplicht te voldoen.”
De raad van bestuur van geïntimeerde
heeft aldus de mogelijkheid om binnen
de grote beleidsvrijheid die haar is verleend, allerhande beslissingen te nemen
ook van financiële aard.
De inhoudelijke marginale toetsing
doorgevoerd door de eerste rechter
leidde tot het oordeel dat de gelijkheid
tussen de coöperanten moet worden
nagestreefd en dat het logisch is dat alle
coöperanten min of meer op dezelfde
wijze van de voordelen moeten kunnen

genieten en niet dat één groep ten nadele
van een andere groep speciale voordelen
geniet.
De rechtbank was van mening dat met
het oog op de gelijkwaardigheid tussen
de diverse coöperanten, het niet meer
dan normaal is dat degenen die de negatieve MMW hebben gecreëerd, minstens
gedurende lange tijd in se een veel te
hoge uitbetalingsprijs kregen in vergelijking met de andere coöperanten, deze
verliezen dragen.
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vast, gezien het besluit van de raad van
bestuur van 14 augustus 2012.
De uiteindelijke beslissing van de raad
van bestuur om de inhoudingen voor
een totale som van de helft van de geleden verliezen door te voeren, is derhalve
uiteindelijk eenzijdig genomen door de
raad van bestuur.
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8.3. Het is de bedoeling van de coöperatieve gedachte om schaalvoordeel te
realiseren en gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken.
Dergelijke idee blijft ver achterwege
wanneer een beperkt aantal telers onmiddellijk gesanctioneerd wordt voor
de slechtere verkoopresultaten van specifiek hun producten, ook al wordt dit
goedgemaakt door de verkoopresultaten
van andere producten en ook al hebben
zij op de verkoop door de coöperatieve
aan derden niet de minste impact of invloed. Noch vanuit het vennootschapsbelang noch vanuit het coöperatieve
gedachtengoed kan zulke beslissing
verantwoord worden. Wel verantwoorden deze belangen een beslissing naar de
toekomst toe, wat ook niet in betwisting
is en door de telers is aanvaard, doch
niet een retroactieve beslissing betreffende terugvorderingen op reeds uitbetaalde groenten.
Bij zijn beoordeling houdt het hof ook
rekening met het feit dat de coöperanten die slechts bij 1 coöperatieve kunnen
aangesloten zijn, ten aanzien van geïntimeerde een aanbiedingsplicht hebben.
Zij kunnen weliswaar hun lidmaatschap
opzeggen en uit de vennootschap treden
doch dit dient uiterlijk op 31 juli schriftelijk te worden meegedeeld waarna het

lidmaatschap eindigt op 31 december
van het jaar van de opzegging.
8.4. De ruime bevoegdheid die de raad
van bestuur van geïntimeerde heeft, inclusief over het beleid van de vennootschap, is derhalve een toekomstgericht
gegeven.
Het komt de raad van bestuur onder meer
toe te bepalen tegen welke voorwaarden
een contract met een derde kan worden
aangegaan. Als die modaliteiten overeenstemmen met datgene waartoe ook de
medecontractant bereid is, kan een contract tot stand komen. Indien echter na
verloop van enige tijd vastgesteld wordt
dat de vooraf gestelde contractsmodaliteiten resulteren in een exploitatieverlies,
heeft de raad van bestuur niet de mogelijkheid om de gesloten overeenkomsten
met derden terug te draaien of de modaliteiten ervan aan te passen.
Dat dit niet kan wanneer geïntimeerde
handelt met derden is evident doch
evenzeer verzetten de statuten en de
gedachte van de coöperatieve vennootschap zich daartegen wanneer wordt gehandeld niet met een derde doch met de
eigen vennoten-coöperanten.
Art. 7 van het huishoudelijk reglement
van de Mechelse Veilingen, geciteerd
sub randnummer 6, biedt voor zulke beslissing geen rechtsgrond.
8.5. Het feit dat voor de periode na de
zomer van 2012 wél geopteerd werd voor
een ander prijszettingssysteem naar de
coöperanten toe hetgeen met bepaalde
verrekeningen gepaard zou gaan staat
het voorgaande niet in de weg.
Dit levert geen bewijs van het gegeven
dat de raad van bestuur van geïntimeerde eenzijdig en post factum vermocht
om dergelijke verrekeningen aan een
deel van de coöperanten op te leggen.
9. Rekening houdend met dit alles besluit het hof dat de beslissingen van de
raad van bestuur van geïntimeerde van
05 en 14 juni 2012 die de inhoudingen
ten aanzien van appellanten schragen,
om die reden niet tegenwerpelijk zijn
aan appellanten.
Gelet op de concrete omstandigheden
van de zaak kan niet aanvaard worden
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8.2. Hetgeen de raad van bestuur met
zijn besluiten van 05 en 14 juni 2012
heeft gedaan is eenzijdig beslissen om de
geleden verliezen ten laste te leggen van
een bepaalde groep telers.
Dit strijdt met art. 5, lid 8 van de gecoördineerde statuten en art. 5, lid 5 van de
oude statuten van de Mechelse Veiling
krachtens dewelke de vennoten niet gehouden zijn bij te dragen in de verliezen
van de vennootschap boven het bedrag
dat op hun aandelen dient te worden gestort.
Geïntimeerde kan niet bijgetreden worden in haar stelling dat deze bepaling uit
de statuten geen toepassing kent op onderhavig geschil.
Onterecht stelt geïntimeerde dat haar
beslissing een loutere vorm van prijsaanpassing is die niet met winst of verlies te maken heeft. Zijzelf benaderde het
probleem zeer duidelijk vanuit een vaststelling van exploitatieverlies op de producten van de wortelzaktelers (MMW).
Dat geïntimeerde enkel verliezen heeft
geleden op de verkoop van de producten van de wortelzaktelers, doch globaal
gezien geen verliezen doch winst heeft
gemaakt, doet daaraan niet af. Zij heeft
wel degelijk door haar handelswijze naar
de wortelzaktelers toe het verlies dat zij
zelf heeft geleden op hun producten, weg
willen werken minstens beperken door
post factum alsnog in te grijpen aan de
aankoopzijde en haar aankoopprijs retroactief te verlagen.
Het feit dat appellanten mee de jaarrekening per 31 december 2012 van geïntimeerde hebben goedgekeurd, inclusief
de bestemming gegeven aan de winst, is
daarbij irrelevant.

Dit ontneemt hen niet het recht om de
rechtsgeldigheid van de grondslag van
de door geïntimeerde gedane inhoudingen te betwisten.
De besluiten van 05 en 14 juni 2012 zijn
niet enkel genomen met schending van
de statuten van geïntimeerde.
Zij zijn evenmin in lijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, met name
art. 30 W.Venn.
Bij gebreke aan een statutaire bepaling
om een andere dan de klassieke verhoudingsgewijze toerekening te verantwoorden, kan de toerekeningswijze die
geïntimeerde voorstaat waarbij verliezen
bij de verkoop van bepaalde producten
uitsluitend toegerekend worden aan de
producenten daarvan, niet worden aanvaard.
Ook hier voert geïntimeerde onterecht
aan dat deze bepaling niet van toepassing zou zijn op het voorliggende geschil.
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Niet bewezen is dat de verliezen op de
verkoop van de wortelzaksla door geïntimeerde geleden (uitsluitend) te maken
hadden met een te hoge prijs aan de telers uitbetaald.
Zo dit wel het geval was had de raad van
bestuur in uitvoering van zijn beslissing
van 20 oktober 2010 de mogelijkheid om
te stoppen met de uitbetalingen aan de
klokprijs, terwijl een mogelijkheid van
terugvordering van aan de telers voor
reeds geleverde producten gedane betalingen niet werd voorzien.
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11. De vordering van appellanten is gegrond.
Het hoger beroep is gegrond.
[…]
3. Beslissing
[…]
Het hof verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond.
Het hof wijzigt het bestreden vonnis.
Het hof verklaart de vorderingen van appellanten ontvankelijk en gegrond.
Het hof veroordeelt CVBA Belorta tot
betaling aan:
– NV Horticotrade van een bedrag
van 39.088 euro
– D.D.N. van een bedrag van 34.636,21
euro
– BVBA Slamotra van een bedrag van
32.059,33 euro
– W.J. van een bedrag van 49.030,73
euro
– BVBA Hydroponic van een bedrag
van 34.636,21 euro
– NV Deweja van een bedrag van
43.537,80 euro
– BVBA Domarco van een bedrag van
53.413,01 euro

[…]

BEVOEGDHEID VAN HET
BESTUURSORGAAN IN EEN
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP
Er was een geschil tussen een coöperatieve vennootschap, een veiling, enerzijds en een aantal aandeelhouders van de vennootschap,
namelijk slatelers, anderzijds. De
telers leverden hun groenten aan de
veiling, die ze ofwel verkocht via de
dagelijkse veilingen, ofwel via termijncontracten met grote afnemers.
De verkoop van de sla leidde in 2012
volgens de veiling tot een verlies
van meer dan 600.000,- euro. Ten
gevolge hiervan herzag de veiling
aan de ene kant de uitbetaalprijzen
aan de telers naar de toekomst toe.
Zij deed echter aan de andere kant
ook inhoudingen op de uitbetalingen aan de telers om de helft van de
verliezen te recupereren, dit in uitvoering van een eenzijdige beslissing van het bestuursorgaan.
De telers maakten een geschil aanhangig en argumenteerden dat de
veiling, volgens haar statuten en
volgens de vennootschapswetgeving, geen eenzijdige beslissing met
retroactieve werking kon nemen en
dat er dus geen rechtsgrond voorhanden was voor de inhoudingen.
De veiling was gestructureerd als
een CVBA onder het oude vennootschapsrecht. Dit was een “vennootschap die is samengesteld uit
een veranderlijk aantal vennoten
met veranderlijke inbrengen” (art.
350 W.Venn.). De coöperatieve
vennootschap ‘nieuwe stijl’, zoals
beschreven in artikel 6:1 WVV,

leunt in grote mate aan bij de oude
CVBA. Belangrijk is echter dat de
nieuwe CV enkel openligt voor
echte coöperaties, met een coöperatieve finaliteit (Parl.St. Kamer 201718, nr. 3119/001, 186 en 190). Meer
concreet moet de vennootschap tot
voornaamste doel hebben aan de
behoeften van haar aandeelhouders
te voldoen en/of hun economische
en sociale activiteiten ontwikkelen
(art. 6:1 §1 WVV). De coöperatieve
finaliteit en de waarden van de coöperatieve vennootschap moeten
worden beschreven in de statuten
en, in voorkomend geval, aangevuld met een uitvoerigere toelichting in een intern reglement of een
handvest (art. 6:1 §4 WVV). Dit
was onder het oude recht niet het
geval. Dit betekent dat heel wat
vroegere CVBA’s zich niet kunnen
omvormen tot een CV, gezien het
gebrek aan coöperatief gedachtegoed. We denken dan bijvoorbeeld
aan een heel aantal vennootschappen van vrije beroepers. Zij verenigden zich onder het oude recht vaak
onder de vorm van de CVBA, niet
omwille van hun coöperatieve finaliteit, maar wel om van de specificiteiten van deze vennootschapsvorm
(bijv. de uittreding ten laste van het
vennootschapsvermogen) gebruik
te kunnen maken. Zij kunnen zich
nu organiseren als een BV, waarvoor de nieuwe wetgeving in de
mogelijkheid voorziet uit te treden
ten laste van het vennootschapsvermogen (art. 5:154 e.v. WVV).
De CV en de BV zijn in grote mate
aan dezelfde regels onderworpen
(P. ERNST, “Het nieuwe vennootschapslandschap” in Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze
commentaar met overzicht van
rechtspraak en rechtsleer, Inleidende
beschouwingen bij het nieuwe Wetboek Vennootschappen, Mechelen,
Kluwer, losbl.).
Een veiling kent ontegensprekelijk een coöperatieve finaliteit. De
veiling in kwestie is erop gericht
markttoegang te creëren voor haar
aandeelhouders. Het gaat om een
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10. De vordering van appellanten is samengesteld uit de diverse inhoudingen
die werden gedaan op de betaalstaten
opgesteld door geïntimeerde in het systeem van self-billing, en die terug te
vinden zijn in het stukkenbundel van
appellanten.
De onderscheiden vorderingen per individuele teler worden cijfermatig niet betwist. Zij zijn trouwens gestaafd door de
overgelegde aankoopborderellen.
Ook omtrent de gevorderde intresten
voert geïntimeerde geen verweer.

Alle bedragen te vermeerderen met de
vergoedende intresten vanaf 12 juni
2012 tot de dagvaarding waarna de gerechtelijke intresten tot de volledige
betaling, telkens aan de rentevoet overeenkomstig de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties.

Company: x

dat een normaal handelend bestuursorgaan tot een dergelijk besluit zou gekomen zijn.
Onterecht oordeelde de eerste rechter
dat de raad van bestuur van geïntimeerde gerechtigd was om op basis van het
vennootschapsrecht en de statuten eenzijdig de bedragen in kwestie ten laste
van appellanten te leggen.
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Kh. Luik (afd. Verviers) (2e k.) 20 februari 2018

Kh. Luik (afd. Verviers) (2e k.) 20 februari 2018 TRVRPS 2020, afl. 2, 207 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (10 april
2020), noot MARESCHAL, O.
Samenvatting 1
Een vennoot kan geen individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid uitoefenen op jaarrekeningen die hij eerder als vennoot
heeft goedgekeurd.
Trefwoorden:
Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid vennoten (jaarrekening)
Samenvatting 2
De jaarrekening die de zaakvoerder heeft vastgesteld, en zelfs goedgekeurd, is hem in beginsel tegenstelbaar. De passiviteit of de
toegegeven incompetentie is geen verzachtende omstandigheid maar kan daarentegen wel een kennelijk grove fout zijn in de zin
van art. 530 W.Venn. Het lid van het bestuursorgaan heeft tevens een kennisplicht en een plicht tot goed beheer. Hij moet eisen
om informatie te ontvangen als de informatie die hem wordt aangeleverd niet correct of onvoldoende is.
Trefwoorden:
Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid vennoten (jaarrekening)

Aansprakelijkheid bestuurders NV, algemeen

Samenvatting 3
Het Wetboek van vennootschappen legt een plicht op aan de vennootschap, haar organen en haar aangestelden en
vertegenwoordigers, om te antwoorden op de vragen gesteld door de vennoot. Als gevolg daarvan zijn de erelonen van de externe
accountant van de vennootschap die moet antwoorden op de vragen van de vennoot en zijn technisch raadsman ten laste van de
vennootschap.
Trefwoorden:
Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid vennoten (jaarrekening)
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l’aveu s’applique tant à l’aveu judiciaire qu’à l’aveu extrajudiciaire.

(G.J. t. D.)

AR: C.15.0238.N
Zet.: Mw. B. De Coninck, de h. A. Smetryns, sectievoorzitters, K.
Mestdagh, B. Wylleman en K. Moens, raadsheren
OM: De h. C. Vandewal, advocaat-generaal
Adv.: Mr. H. Geinger en B. Maes

Weens Koopverdrag – Artikel 40 – Mededelingsplicht
m.b.t. de niet-conformiteit – Goede trouw – Mededeling
na levering en ontvangst van de goederen
Artikel 40 Weens Koopverdrag dat zijn rechtsgrond vindt in
het beginsel van de uitvoering van de overeenkomst te goeder trouw, legt een positieve mededelingsplicht m.b.t. de nietconformiteit op aan de verkoper. Op grond van het vereiste
van de goede trouw moet worden aangenomen dat de mededeling moet gebeuren zodra de verkoper zich van het gebrek
aan conformiteit bewust wordt, zodat de koper eventueel nog

L’article 40 de la Convention de Vienne concernant la vente, qui
puise sa cause juridique dans le principe de l’exécution de bonne
foi de la convention, met à charge du vendeur une obligation
d’information positive en ce qui concerne la non-conformité. On
doit accepter, sur la base de l’exigence de bonne foi, que cette
communication doit se faire dès que le vendeur se rend compte
du défaut de conformité, de sorte qu’éventuellement, l’acheteur
puisse encore renoncer à la transaction. Le vendeur enfreint
cette obligation d’information et il méconnaît l’obligation de
bonne foi, s’il ne communique le manque de conformité à
l’acheteur qu’après la livraison et la réception des marchandises, alors que, selon ses propres dires, il en avait connaissance
auparavant.

(Köbo-Donghua GmbH & Co KG t. Bogaert Transmission
BVBA)
Zie www.legalworld.be/archief voor de tekst van het arrest.
Voir www.legalworld.be/archives pour le texte de l’arrêt.

III. Droit des sociétés – III. Vennootschapsrecht
Hof van Cassatie (1e k.) 27 januari 2017

verbindt. Hij kan enkel als medeschuldenaar van die overeenkomst worden aangemerkt mits hij zich zelf daartoe, in eigen
naam, verbonden heeft.

AR: C.16.0141.N
Zet.: de h. E. Dirix, voorzitter, mw. B. Deconinck, sectievoorzitters,
de h. K. Mestdagh, G. Jocqué en K. Moens, raadsheren
OM: de h. C. Vandewal, advocaat-generaal
Adv.: mr. H. Geinger

Vennootschap – Overeenkomst – Natuurlijke persoon,
orgaan van de vennootschap die tekent namens de vennootschap – Algemene voorwaarden van de tegenpartij
die stellen dat de ondertekenende bestuurder zich hoofdelijk met de vennootschap verbindt – Geen verbintenis
in eigen naam – Geen medeschuldenaar
Een door een vennootschap gesloten overeenkomst bindt alleen deze vennootschap en niet de natuurlijke persoon die in
zijn hoedanigheid van orgaan van de vennootschap de overeenkomst namens de vennootschap heeft gesloten, ook al stipuleren de algemene voorwaarden van de tegenpartij dat de ondertekenende bestuurder zich hoofdelijk met de vennootschap
Wolters Kluwer – Revue internationale du droit des affaires

Société – Convention – Personne physique, organe
de la société, qui signe au nom de la société – Conditions générales de la partie adverses qui stipulent que
l’administrateur-signataire s’oblige solidairement avec la
société – Pas d’obligation en nom propre – Pas de codébiteur
Une convention conclue par une société ne lie que cette société
et pas la personne physique qui, en sa qualité d’organe de la société, a conclu la convention au nom de la société, même si les
conditions générales de la partie adverse que l’administrateur
signataire s’oblige solidairement avec la société. Il ne peut être
considéré comme codébiteur de cette convention que s’il s’est
obligé personnellement, en son nom propre.

Zie www.legalworld.be/archief voor de tekst van het arrest.
Voir www.legalworld.be/archives pour le texte de l’arrêt.
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Hof van Cassatie (1e k.) 27 januari 2017

Convention de Vienne concernant la vente – Art. 40 –
Obligation d’information en ce qui concerne la non-conformité – Bonne foi – Communication après la livraison
et la réception des marchandises

Company: x

Zie www.legalworld.be/archief voor de tekst van het arrest.
Voir www.legalworld.be/archives pour le texte de l’arrêt.

kan afzien van de transactie. De verkoper handelt in strijd met
voornoemde meldingsplicht en met de goede trouw wanneer
hij het gebrek aan conformiteit slechts meedeelt aan de koper
na levering en ontvangst van de goederen, terwijl hij naar eigen
zeggen hiervan al eerder op de hoogte was.

Email: bcauwenberghs@ncoi.be
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Antwerpen (5e k.) 24 november 2016 RW 2019-20, afl. 24, 951 en http://www.rw.be/ (28 februari 2020)
Samenvatting
De advocaat van een vzw wordt krachtens art. 440, tweede lid Ger.W. vermoed te zijn gemandateerd door een regelmatige en
rechtsgeldige beslissing van het daartoe bevoegde orgaan binnen de vzw en dit tot bewijs van het tegendeel. Een bijzondere
lastgeving is daarbij niet vereist.
Trefwoorden:
Mandaat ad litem (advocaat)

Lastgeving, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2019-20, afl. 24, 951 en http://www.rw.be/ (28 februari 2020)
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