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BOEK 1. Inleidende bepalingen.
TITEL 1. Vennootschap, vereniging en stichting.
Art. 1:1. [...]
Art. 1:2. 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 bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is
nietig.
Art. 1:3. Een stichting is een rechtspersoon zonder leden, opgericht bij rechtshandeling door één of meer personen,
stichters genoemd. 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 bepaald
belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.
Art. 1:4. Voor de doeleinden van de artikelen 1:2 en 1:3 wordt als onrechtstreekse uitkering van een vermogensvoordeel
beschouwd elke verrichting waardoor de activa van een vereniging of stichting dalen of haar passiva stijgen en waarvoor
zij hetzij geen tegenprestatie ontvangt, hetzij een tegenprestatie die kennelijk te laag is in verhouding tot de waarde van
haar prestatie.
Het in de artikelen 1:2 en 1:3 bedoelde verbod belet niet dat de vereniging voor haar leden diensten om niet levert die
binnen haar voorwerp en in het kader van haar doel vallen.
Art. 1:5. [...]
Art. 1:6. § 1. De feitelijke vereniging is een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid beheerst door de overeenkomst tussen partijen.
§ 2. Dit wetboek erkent als verenigingen met rechtspersoonlijkheid:
- de vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VZW;
- de internationale vereniging zonder winstoogmerk, afgekort IVZW.
Art. 1:7. Dit Wetboek erkent als stichting met rechtspersoonlijkheid:
- de private stichting, afgekort PS;
- de stichting van openbaar nut, afgekort SON.
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TITEL 2. Inbreng.
Art. 1:8-1:10. [...]

TITEL 3. Genoteerde vennootschappen en organisaties van openbaar belang.

TITEL 6. Grootte van verenigingen en stichtingen.
HOOFDSTUK 1. Kleine verenigingen.
Art. 1:28. § 1. Kleine VZW’s en IVZW’s zijn VZW’s en IVZW’s die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer
dan één van de volgende criteria overschrijden:

Art. 1:11-1:13. [...]

TITEL 4. Controle, moeder- en dochtervennootschappen.

- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 euro;
- balanstotaal: 4 500 000 euro.

HOOFDSTUK 1. Controle.
§ 2. Wanneer meer dan één van de in paragraaf 1 bedoelde criteria worden overschreden of niet meer worden overschreArt. 1:14-1:18. [...]

den, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen
gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de
tweede keer werden overschreden of niet meer werden overschreden.

HOOFDSTUK 2. Consortium.
§ 3. Voor VZW’s en IVZW’s die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in paragraaf 1 vermelde criteria,
Art. 1:19. [...]

deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat. Indien uit deze schatting blijkt dat meer dan één van
de criteria zullen worden overschreden gedurende het eerste boekjaar, moet daarmee voor dat eerste boekjaar meteen
rekening worden gehouden.

HOOFDSTUK 3. Verbonden en geassocieerde vennootschappen.
§ 4. Heeft het boekjaar uitzonderlijk een duur van minder of meer dan twaalf maanden, waarbij deze duur niet langer kan
Art. 1:20-1:21. [...]

zijn dan vierentwintig maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van de omzet exclusief de belasting over de
toegevoegde waarde bedoeld in paragraaf 1, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het
aantal maanden van het betrokken boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.

HOOFDSTUK 4. Deelneming en deelnemingsverhouding.
§ 5. Het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers, bedoeld in paragraaf 1, is het gemiddelde van het aantal werkneArt. 1:22-1:23. [...]

mers uitgedrukt in voltijdse equivalenten dat is geregistreerd in de DIMONA-databank overeenkomstig het koninklijk
besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel

TITEL 5. Grootte van vennootschappen en groepen.

38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels, per einde van elke maand van het boekjaar, of indien de tewerkstelling niet behoort tot het
toepassingsgebied van dit koninklijk besluit, het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers uitgedrukt in voltijdse

HOOFDSTUK 1. Kleine vennootschappen.

equivalenten van de in het algemene personeelsregister of een gelijkwaardig document ingeschreven werknemers per
einde van elke maand van het beschouwde boekjaar.

Art. 1:24-1:25. [...]
Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume uitgedrukt in voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het contractueel aantal te presteren uren,
HOOFDSTUK 2. Groepen van beperkte omvang.

gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer.

Art. 1:26. [...]

Wanneer de opbrengsten die voortspruiten uit het gewoon bedrijf van een VZW of IVZW 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

HOOFDSTUK 3. Personeel.

opbrengsten.

Art. 1:27. [...]

Het in paragraaf 1 bedoelde balanstotaal is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het balansschema dat
vastgesteld is bij koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 3:47. De omzet bedoeld in de paragrafen 1, 4 en 5 is
het bedrag zoals bepaald door dit koninklijk besluit.
§ 6. De Koning kan de in paragraaf 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen.
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Art. 1:29. § 1. Onder “microvzw’s” of “micro ivzw’s” wordt verstaan, kleine vzw’s of ivzw’s die op balansdatum van het laatst
afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

TITEL 8. De uiteindelijke begunstigde.

- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10;

Art. 1:33. Deze titel is van toepassing op alle vennootschappen en rechtspersonen geregeld in dit wetboek, met uitzon-

- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700 000 euro;

dering van de Europese politieke partijen en de Europese politieke stichtingen.

- balanstotaal: 350 000 euro.
Art. 1:34. Onder “uiteindelijke begunstigde(n)” wordt verstaan, de personen vermeld in artikel 4, eerste lid, 27°, a) en c),
§ 2. Artikel 1:28, §§ 2 tot en met 6, is van overeenkomstige toepassing.

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.

HOOFDSTUK 2. Kleine stichtingen.
Art. 1:35. Vennootschappen en rechtspersonen moeten toereikende, accurate en actuele informatie inwinnen en bijhoudArt. 1:30. § 1. Kleine stichtingen zijn stichtingen die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één

en over hun uiteindelijke begunstigden. De inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit en

van de volgende criteria overschrijden:

adres van de uiteindelijke begunstigden evenals, wanneer het een vennootschap betreft, de aard en omvang van het door
hen gehouden economisch belang.

- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 euro;

Het bestuursorgaan maakt de in het vorige lid bedoelde informatie binnen de maand via elektronische weg over aan het

- balanstotaal: 4 500 000 euro.

Register van uiteindelijke begunstigden (UBO), opgericht door artikel 73 van voornoemde wet, op de wijze bepaald door
artikel 75 van dezelfde wet.

§ 2. Artikel 1:28, §§ 2 tot en met 6, is van overeenkomstige toepassing.
De informatie over de uiteindelijke begunstigde, bedoeld in het tweede lid, wordt, naast de informatie over de juridische
Art. 1:31. § 1. Onder “microstichtingen” wordt verstaan, kleine stichtingen die op balansdatum van het laatst afgesloten

eigenaar, aan de onderworpen entiteiten, bedoeld in artikel 5, § 1, van voornoemde wet, verstrekt wanneer deze entiteiten

boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

cliëntonderzoeksmaatregelen toepassen overeenkomstig boek II, titel 3, van dezelfde wet.

- jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10;

Art. 1:36. Worden gestraft met een geldboete van 50 euro tot 5 000 euro, de leden van het bestuursorgaan die de for-

- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700 000 euro;

maliteiten bedoeld in artikel 1:35, eerste en tweede lid, binnen de in dat artikel vastgelegde termijn niet uitvoeren.

- balanstotaal: 350 000 euro.
§ 2. Artikel 1:28, §§ 2 tot en met 6, is van overeenkomstige toepassing.

TITEL 7. Termijnen.
Art. 1:32. Tenzij dit wetboek anders bepaalt, zijn de termijnen waarin het voorziet onderworpen aan de volgende regels.
De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte of van
de gebeurtenis die hem doet ingaan, en omvat alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen.
De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt

TITEL 9. Algemene strafbepaling.
Art. 1:37. Boek I van het Strafwetboek, Hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, is mede van toepassing op de misdrijven in dit wetboek omschreven.

BOEK 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit
wetboek.

de vervaldag verplaatst op de eerstvolgend werkdag.

TITEL 1. Algemene bepaling.

Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wette-

Art. 2:1. De bepalingen van dit boek zijn van toepassing op alle rechtspersonen geregeld in dit wetboek, voor zover ervan

lijke feestdag.

niet wordt afgeweken in de volgende boeken.

TITEL 2. Verbintenissen in naam van een rechtspersoon in oprichting.
Art. 2:2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn zij die in naam van een rechtspersoon in oprichting en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een verbintenis hebben aangegaan, persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk, behalve wanneer binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis rechtspersoonlijkheid werd verkregen
en de rechtspersoon die verbintenis binnen drie maanden na voormelde verkrijging van de rechtspersoonlijkheid heeft
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overgenomen. Verbintenissen overgenomen door de rechtspersoon worden geacht door hem te zijn aangegaan vanaf het

§ 3. IVZW’s en stichtingen worden, op straffe van nietigheid, opgericht bij authentieke akte. Indien de oprichting van de

ontstaan van die verbintenissen.

stichting in de vorm van een testament gebeurt, kan de stichting giften bij testament verkrijgen niettegenstaande artikel
906, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

TITEL 3. De naam en de zetel van een rechtspersoon.

De gegevens vermeld onder artikel 2:10, § 2, 2°, 3°,
4°, 5°, 6°, 7°, 8° en 9°, worden opgenomen in de statuten van de IVZW. De gegevens vermeld onder artikel 2:10,

Art. 2:3. § 1. Elke rechtspersoon moet een naam voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon.

§ 2, 1°, 10° en 11°, mogen worden opgenomen in de andere bepalingen van de oprichtingsakte.

Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende

De gegevens vermeld onder artikel 2:11, § 2, 2° tot 6°, worden opgenomen in de statuten van de stichting. De gegevens

hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen van de rechtspersoon.

vermeld onder artikel 2:11, § 2, 1°, 7° en 8°, mogen worden opgenomen in de andere bepalingen van de oprichtingsakte.

Een rechtspersoon kan in zijn naam of op enige andere wijze geen andere rechtsvorm gebruiken dan diegene die hij geldig

§ 4. Iedere statutenwijziging moet, op straffe van nietigheid, gebeuren in de vorm die voor de oprichtingsakte is vereist.

heeft aangenomen. In geval van schending van deze regel, kan elke belanghebbende bij de ondernemingsrechtbank van
de zetel van de rechtspersoon de staking van dit gebruik vorderen.

In afwijking van het eerste lid:

§ 2. Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de oprichters van een vennootschap of, bij latere naamswijziging, de

1° wordt in geval van een IVZW, enkel de wijziging van de gegevens vermeld in artikel 2:10, § 2, 6°, 8° en 9°, bij

leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding

authentieke akte vastgesteld;

bedoeld in § 1, tweede lid.
2° wordt in geval van een stichting, enkel de wijziging van de gegevens vermeld in artikel 2:11, § 2, 3° tot 6°, bij
Art. 2:4. De statuten moeten het Gewest bepalen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd. Zij mogen ook het

authentieke akte vastgesteld.

adres bepalen waarop de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
In geval van een IVZW en een stichting van openbaar nut moet elke wijziging van de gegevens vermeld in de artikelen 2:10,
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing

§ 2, 3°, en 2:11, § 2, 3°, door de Koning worden goedgekeurd.

overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is

HOOFDSTUK 2. Verkrijging van de rechtspersoonlijkheid.

opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Art. 2:6. § 1. [...]

De statuten kunnen de in het tweede lid bedoelde bevoegdheid van het bestuursorgaan uitsluiten of beperken.

§ 2. De VZW’s verkrijgen rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van de in artikel 2:9, § 1, 1°, 3° en 4°, bedoelde stukken.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

§ 3. De IVZW’s verkrijgen rechtspersoonlijkheid op de datum van het koninklijk besluit waarbij zij worden erkend. Met het
oog hierop wordt de oprichtingsakte meegedeeld aan de minister die bevoegd is voor Justitie met het verzoek rechtsper-

Niettegenstaande andersluidende bepalingen zijn rechtspersonen niet gehouden hun statuten te wijzigen of openbaar-

soonlijkheid te verlenen en de statuten goed te keuren. Rechtspersoonlijkheid wordt verleend indien het voorwerp van de

makingsformaliteiten te vervullen naar aanleiding van een administratieve adreswijziging van hun zetel of hun bijkantoor,

IVZW voldoet aan de in artikel 10:1 bedoelde voorwaarden.

tenzij hun statuten voor het eerst worden gewijzigd na de in artikel III.42/1, tweede lid, van het Wetboek van economisch
recht bedoelde bekendmaking van de ambtshalve wijziging.

§ 4. De private stichtingen verkrijgen rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van de in artikel 2:11, § 1, 1°,
3° en 4°, bedoelde stukken.

TITEL 4. Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten.

De stichtingen van openbaar nut verkrijgen rechtspersoonlijkheid op de datum van het koninklijk besluit waarbij zij
worden erkend. Met het oog hierop wordt de oprichtingsakte meegedeeld aan de minister die bevoegd is voor Justitie

HOOFDSTUK 1. Vorm van de oprichtingsakte.

met het verzoek rechtspersoonlijkheid te verlenen en de statuten goed te keuren. Rechtspersoonlijkheid wordt verleend
indien het voorwerp van de stichting van openbaar nut voldoet aan de in artikel 11:1 bedoelde voorwaarden.

Art. 2:5. § 1. [...]
§ 2. VZW’s worden, op straffe van nietigheid, opgericht bij authentieke of onderhandse akte. In dat laatste geval moet de
akte in afwijking van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek, slechts in twee originelen worden opgesteld.
De gegevens vermeld onder artikel 2:9, § 2, 2°, 3°, 4°,
5°, 6°, 7°, 8°, 9° en 10°, worden opgenomen in de statuten van de VZW. De gegevens vermeld onder artikel 2:9, § 2, 1°, 11°
en 12°, mogen worden opgenomen in de andere bepalingen van de oprichtingsakte.
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HOOFDSTUK 3. Openbaarmakingsformaliteiten.

3° het uittreksel uit de oprichtingsakte zoals bedoeld in paragraaf 2;

Afdeling 1. Belgische rechtspersonen.

4° a) het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders en, in voorkomend
geval, van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen;

Onderafdeling 1. Het dossier van de rechtspersoon.
b) in voorkomend geval, het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van depersonen
Art. 2:7. § 1. Onverminderd paragraaf 2 met betrekking tot de elektronische bewaring van de eerste versie en de latere

aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen;

coördinaties van de statuten, wordt op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon, voor
iedere rechtspersoon een dossier gehouden.

c) in voorkomend geval, het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de
commissarissen.

Het in het eerste lid bedoelde dossier strekt ertoe derden waarmee elke rechtspersoon handelt of te maken heeft na te
gaan of die rechtspersoon geldig is opgericht, of hij het recht heeft zijn activiteiten uit te oefenen, of zijn vertegenwoor-

5° de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de VZW, de vereffening ervan, de benoeming en

digingsorganen het recht hebben hem te verbinden, en of, in een vennootschap, de vennoten of aandeelhouders al dan

ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de vereffeningsvoorwaarden, de sluiting of de heropening van de vereffening

niet onbeperkt aansprakelijk zijn. Dit dossier stelt elke belanghebbende in staat de leden van de organen belast met het

en de bestemming van het actief; de rechterlijke beslissingen moeten slechts bij het dossier worden gevoegd als zij in

bestuur, het toezicht of de controle van rechtspersonen ter verantwoording te roepen.

kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad;

De rechtspersoon wordt ingeschreven in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van ondernemingen.

6° het uittreksel uit de onder 5° bedoelde beslissingen, dat de rechter, de datum en het dispositief van de beslissing
vermeldt;

§ 2. De in de artikelen 2:8, 2:9, 2:10 en 2:11 bedoelde tekst van de eerste versie van de statuten uit de oprichtingsakte en van
de gecoördineerde versie van de statuten na elke wijziging, wordt bewaard in een openbaar raadpleegbaar elektronisch

7° het uittreksel uit de akten en beslissingen betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de vereffenaars, dat

databanksysteem dat deel uitmaakt van het dossier van de rechtspersoon en dat, voor wat betreft de statuten en de bijw-

hun naam, voornaam en woonplaats, of, ingeval het een rechtspersoon betreft, hun naam, rechtsvorm,

erkingen daarvan die voortvloeien uit in België verleden notariële akten, wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van

ondernemingsnummer en zetel vermeldt;

het Belgisch Notariaat, en voor de andere door een door de Koning aan te wijzen instantie.
8° de jaarrekening, opgemaakt overeenkomstig artikel 3:47;
§ 3. De Koning bepaalt de wijze waarop het dossier moet worden aangelegd en bepaalt de vorm waaronder akten, de
uittreksels en de beslissingen moeten worden neergelegd, alsook de hoogte van de vergoeding die wordt aangerekend
aan de belanghebbende. Hij bepaalt eveneens de modaliteiten van de geautomatiseerde verwerking van de gegevens

9° de beslissingen en akten betreffende de omzetting van een vennootschap of een IVZW in een VZW die
overeenkomstig boek 14 tot stand komen;

van het dossier, alsook de koppeling van de gegevensbestanden. Onder de voorwaarden bepaald door de Koning, hebben
kopieën dezelfde bewijskracht als originele stukken en kunnen deze in de plaats ervan worden gesteld.

10° de wijzigingen in de in 1°, 4°, 7°, 8° en 9°, bedoelde akten, stukken en beslissingen.

De Koning stelt nadere regels op met betrekking tot de inschrijving van de rechtspersonen en andere relevante gegevens

De in het eerste lid, 4°, bedoelde uittreksels vermelden:

in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
a) hun naam, voornaam, woonplaats of, ingeval het een rechtspersoon betreft, hun naam, rechtsvorm,
§ 4. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden op-

ondernemingsnummer en zetel;

geslagen en volgens de nadere regels bepaald in dit wetboek.
b) in voorkomend geval, de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheden en de wijze waarop zij die
§ 5. Elke oprichter, vennoot, aandeelhouder of lid, en, onverminderd artikel 2:54, elk lid van een bestuursorgaan, dagelijks

uitoefenen, alleen dan wel gezamenlijk, ofwel als college.

bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld bij raadpleging van het dossier.

§ 2. Het uittreksel bedoeld in paragraaf 1, 3°, bevat:

Art. 2:8. [...]

1° de naam, voornaam en woonplaats van iedere oprichter of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam,
rechtsvorm, ondernemingsnummer en adres van de zetel;

Art. 2:9. § 1. Met het oog op hun opname in het verenigingsdossier worden voor een VZW binnen dertig dagen, te rekenen
vanaf de dagtekening van de definitieve akte, de uitspraak van het vonnis uitvoerbaar bij voorraad of het in kracht van

2° de naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de VZW is gevestigd;

gewijsde gaan van het vonnis, de volgende stukken neergelegd:
3° het minimumaantal leden;
1° de oprichtingsakte;
4° de precieze omschrijving van het belangeloos doel dat zij nastreeft en van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft;
2° de eerste versie van de tekst van de statuten samen met de oprichtingsakte, en de bijgewerkte en gecoördineerde
tekst van de statuten samen met iedere statutenwijziging;
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5° de voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden;
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6° de bevoegdheden van de algemene vergadering en de wijze van bijeenroeping ervan, alsook de wijze waarop haar
besluiten aan de leden en aan derden ter kennis worden gebracht;

7° het uittreksel uit de akten en beslissingen betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de vereffenaars, dat
hun naam, voornaam en woonplaats, of, ingeval het een rechtspersoon betreft, hun naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel vermeldt;

7° a) de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders en de duur van hun mandaat;
8° de jaarrekening, opgesteld overeenkomstig artikel 3:47;
b) in voorkomend geval, de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen gemachtigd de VZW
overeenkomstig artikel 9:7, § 2, te vertegenwoordigen, de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheden
en de wijze waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen, alleen dan wel gezamenlijk, of als college;

9° de beslissingen en akten betreffende de omzetting van een vennootschap of van een VZW in een IVZW die
overeenkomstig boek 14 tot stand komen;

c) in voorkomend geval, de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen aan wie het dagelijks
bestuur van de VZW is opgedragen overeenkomstig artikel 9:10, en de wijze waarop zij hun bevoegdheid

10° de wijzigingen aan de in 1°, 4°, 5°, 8° en 9°, bedoelde akten, stukken en beslissingen.

uitoefenen, alleen dan wel gezamenlijk, of als college;
De in het eerste lid, 4°, bedoelde uittreksels vermelden:
8° het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden;

a) hun naam, voornaam, woonplaats of, ingeval het een rechtspersoon betreft, hun naam, rechtsvorm,

9° het belangeloos doel waaraan de VZW, bij haar ontbinding, het vermogen moet bestemmen;

b) behalve voor de commissaris, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen.

ondernemingsnummer en zetel;

10° de duur van de VZW ingeval zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan;

§ 2. Het uittreksel bedoeld in paragraaf 1, 3°, bevat:

11° de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de VZW is gevestigd en, in voorkomend geval, het

1° de naam, voornaam en woonplaats van iedere oprichter of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam,

e-mailadres en de website van de VZW;
12° de identiteit van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de personen aan wie het dagelijks bestuur van de VZW

rechtsvorm, ondernemingsnummer en adres van de zetel;
2° de naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de IVZW is gevestigd;

is opgedragen overeenkomstig artikel 9:10, van de personen gemachtigd de VZW overeenkomstig artikel 9:7, § 2, te
vertegenwoordigen en van de commissaris.
Art. 2:10. § 1. Met het oog op hun opname in het verenigingsdossier worden voor de IVZW binnen dertig dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de definitieve akte, de uitspraak van het vonnis uitvoerbaar bij voorraad of het in kracht

3° de precieze omschrijving van het belangeloos doel dat zij nastreeft en van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft;
4° de voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden en, in voorkomend geval, van
de leden van de verschillende categorieën;

van gewijsde gaan van het vonnis, de volgende stukken neergelegd:
5° de rechten en verplichtingen van de leden en, in voorkomend geval, van de leden van de verschillende categorieën;
1° de oprichtingsakte;
6° de bevoegdheden van de algemene vergadering van de IVZW, en de wijze van bijeenroeping en van besluitvorming
2° de eerste versie van de tekst van de statuten samen met de oprichtingsakte, en de bijgewerkte en gecoördineerde

ervan, alsook de voorwaarden waaronder haar beslissingen aan de leden ter kennis worden gebracht;

tekst van de statuten samen met iedere statutenwijziging;
7° a) de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de IVZW, en de wijze van bijeenroeping en van besluitvorming
3° het uittreksel uit de oprichtingsakte, zoals bedoeld in paragraaf 2;

ervan;
b) de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders, hun minimumaantal, de duur

4° a) het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders en, in voorkomend
geval, van de personen gemachtigd om de IVZW te vertegenwoordigen;

van hun mandaat, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen;
c) de wijze van aanwijzing van de personen bevoegd om de IVZW te vertegenwoordigen tegenover derden;
d) in voorkomend geval, de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen aan wie het dagelijks

b) in voorkomend geval, het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de
personen aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd.
c) in voorkomend geval, het uittreksel uit de akte betreffende de benoeming van de commissaris;
5° de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de IVZW, de vereffening ervan, de benoeming en
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de vereffeningsvoorwaarden, de sluiting of de heropening van de vereffening

bestuur van de IVZW is opgedragen overeenkomstig artikel 10:11, en de wijze waarop zij hun bevoegdheid
uitoefenen, alleen dan wel gezamenlijk, of als college.
8° de voorwaarden voor statutenwijziging;
9° de voorwaarden voor ontbinding en vereffening van de IVZW en het belangeloos doel waaraan de IVZW, bij haar
ontbinding, het vermogen moet bestemmen;

en de bestemming van het actief; de rechterlijke beslissingen moeten slechts bij het dossier worden gevoegd als zij in
kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad;

10° de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de IVZW is gevestigd en, in voorkomend geval, het
e-mailadres en de website van de IVZW;

6° het uittreksel uit de onder 5° bedoelde beslissingen, dat de rechter, de datum en het dispositief van de beslissing
vermeldt;
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11° de identiteit van de bestuurders en de personen bevoegd om de IVZW te vertegenwoordigen tegenover derden, en,
in voorkomend geval, van de commissaris.
Art. 2:11. § 1. Met het oog op hun opname in het stichtingsdossier worden voor de stichting binnen dertig dagen, te re-

1° de naam, voornaam en woonplaats van iedere stichter of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en adres van de zetel;
2° de naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de stichting is gevestigd;

kenen vanaf de dagtekening van de definitieve akte, de uitspraak van het vonnis uitvoerbaar bij voorraad of het in kracht
van gewijsde gaan van het vonnis, de volgende stukken neergelegd:

3° de precieze omschrijving van het belangeloos doel dat zij nastreeft en van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft;

1° de oprichtingsakte;

4° a) de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders;

2° de eerste versie van de tekst van de statuten samen met de oprichtingsakte, en de bijgewerkte en gecoördineerde
tekst van de statuten samen met iedere statutenwijziging;

b) in voorkomend geval, de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen
gemachtigd om de stichting overeenkomstig artikel 11:7§ 2, te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij hun
bevoegdheid uitoefenen, alleen dan wel gezamenlijk, of als college;

3° het uittreksel uit de oprichtingsakte, zoals bedoeld in paragraaf 2;
c) in voorkomend geval, de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan wie
4° a) het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders en, in voorkomend
geval, van de personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen;
b) in voorkomend geval, het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming van de personen aan wie het dagelijks

overeenkomstig artikel 11:14 het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, en de wijze waarop zij deze
uitoefenen alleen dan wel gezamenlijk, of als college;
5° de voorwaarden voor statutenwijziging;

bestuur is opgedragen;
6° de bestemming van het vermogen van de stichting bij ontbinding, dat tot een belangeloos doel moet worden
c) in voorkomend geval, het uittreksel uit de akte betreffende de benoeming van de commissarissen;
Deze uittreksels bevatten de volgende zaken:

aangewend;
7° de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de stichting is gevestigd en, in voorkomend geval, het
e-mailadres en de website van de stichting;

a) hun naam, voornaam, woonplaats en plaats of, ingeval het een rechtspersoon betreft, hun naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel;

8° de identiteit van de bestuurders, dagelijks bestuurders en de andere personen bevoegd om de stichting te
vertegenwoordigen, en, in voorkomend geval, van de commissaris.

b) in voorkomend geval, de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, alleen dan wel gezamenlijk, of als college;

Art. 2:12. § 1. De neerleggingen bedoeld in de artikelen 2:8, 2:9, 2:10 en 2:11 gebeuren voor de authentieke akten door de
notaris en voor de onderhandse akten en rechterlijke beslissingen door een notaris, door een ondernemingsloket of door

5° de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de stichting, de vereffening ervan, en de benoeming

alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun gemachtigde.

en ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de vereffeningsvoorwaarden, de sluiting of de heropening van de
vereffening en de bestemming van het actief; de rechterlijke beslissingen moeten slechts bij het dossier worden

De Koning kan bepalen dat deze neerleggingen dienen te gebeuren via een uniek digitaal loket, behoudens overmacht

gevoegd als zij in kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad;

of onbeschikbaarheid van het systeem, in welk geval de neerlegging op papier kan geschieden bij de bevoegde griffie.

6° het uittreksel uit de onder 5° bedoelde beslissingen, dat de rechter, de datum en het dispositief van de beslissing
vermeldt;

De Koning kan tevens bepalen welke neerleggingen van onderhandse akten en rechterlijke beslissingen in voorkomend
geval enkel via tussenkomst van een notaris of een ondernemingsloket kunnen gebeuren.
§ 2. Eenieder kan met betrekking tot een bepaalde rechtspersoon kosteloos kennis nemen van de neergelegde stukken.

7° het uittreksel uit de akten en beslissingen betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de vereffenaars, dat

Tegen betaling van de griffierechten en zonder andere kosten als deze kan, op mondelinge of schriftelijke aanvraag, een

hun naam, voornaam en woonplaats, of, ingeval het een rechtspersoon betreft, hun naam, rechtsvorm,

volledig of gedeeltelijk kopie ervan worden verkregen. Deze kopieën worden eensluidend verklaard met het origineel,

ondernemingsnummer en zetel vermeldt;

tenzij de aanvrager van deze formaliteit afziet.

8° de jaarrekening, opgemaakt overeenkomstig artikel 3:51;

Onderafdeling 2. Bekendmakingsverplichtingen.

9° de beslissingen en akten betreffende de omzetting van een private stichting in een stichting van openbaar nut die

Art. 2:13. De bekendmaking gebeurt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen tien dagen na de neerlegging, op

overeenkomstig artikel 14:67 tot stand komen;

straffe van schadevergoeding ten laste van de ambtenaren aan wie het verzuim of de vertraging is te wijten.
De Koning wijst de ambtenaren of elektronische systemen aan die de akten, de onderdelen van akten, de uittreksels en

10° de wijzigingen aan de in 1°, 4°, 5°, 8° en 9°, be- doelde akten, stukken en beslissingen.

de beslissingen zullen ontvangen en stelt de vorm en de vereisten voor de bekendmaking vast, alsook de hoogte van de
vergoeding die wordt aangerekend aan de belanghebbende. Deze vergoeding blijft verschuldigd, ook als er uiteindelijk

§ 2. Het uittreksel bedoeld in paragraaf 1, 3°, bevat:
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geen dossier wordt aangelegd of geen bekendmaking gebeurt.
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Art. 2:14. [...]

Art. 2:22. Hij die namens een rechtspersoon meewerkt aan een akte of website die niet voldoet aan de in artikel 2:20
bedoelde voorschriften kan, naar gelang van de omstandigheden, aansprakelijk worden gesteld voor de daarin door de

Art. 2:15. Voor VZW’s worden de stukken bedoeld in artikel 2:9, § 1, 3°, 4°, 6°, 7° en 9°, en de wijzigingen ervan bekendge-

rechtspersoon aangegane verbintenissen.

maakt.
Afdeling 2. Buitenlandse rechtspersonen met een bijkantoor in België.
Art. 2:16. Voor IVZW’s worden de stukken bedoeld in artikel 2:10, § 1, 3°, 4°, 6°, 7° en 9°, en de wijzigingen ervan bekendgemaakt.

Onderafdeling 1. Dossier van de buitenlandse rechtspersoon met een bijkantoor in België.

Art. 2:17. Voor stichtingen worden de stukken bedoeld in artikel 2:11, § 1, 3°, 4°, 6°, 7° en 9°, en de wijzigingen ervan bek-

Art. 2:23. § 1. Op de griffie van de ondernemingsrechtbank in het ambtsgebied waarvan het bijkantoor is gevestigd, wordt

endgemaakt.

voor iedere buitenlandse rechtspersoon met een bijkantoor in België een dossier gehouden. Ingeval de buitenlandse
rechtspersoon in België verscheidene bijkantoren heeft, wordt het dossier gehouden op de griffie van de ondernemings-

Onderafdeling 3. Tegenwerpelijkheid.

rechtbank in het ambtsgebied waarvan een van die bijkantoren is gevestigd is, zulks naar keuze van de buitenlandse
rechtspersoon. In dat geval vermeldt de buitenlandse rechtspersoon in zijn akten en in zijn briefwisseling de plaats waar

Art. 2:18. De stukken die krachtens dit hoofdstuk moeten worden openbaar gemaakt, kunnen aan derden slechts worden

zijn dossier wordt gehouden.

tegengeworpen vanaf de dag van neerlegging ervan of, indien zij volgens de voorschriften van dit hoofdstuk ook moeten
worden bekendgemaakt, vanaf de dag van bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, behalve indi-

Het in het eerste lid bedoelde dossier strekt ertoe derden waarmee elke rechtspersoon handelt of te maken heeft na te

en de rechtspersoon aantoont dat die derden er reeds kennis van hadden. Derden kunnen zich niettemin beroepen op

gaan of die rechtspersoon geldig is opgericht, of hij het recht heeft zijn activiteiten uit te oefenen, of zijn vertegenwoor-

stukken die niet zijn neergelegd of bekendgemaakt. Die stukken kunnen met betrekking tot handelingen verricht voor de

digingsorganen het recht hebben hem te verbinden, en of, in een vennootschap, de vennoten of aandeelhouders al dan

zestiende dag volgend op de bekendmaking, niet worden tegengeworpen aan derden die aantonen dat zij er onmogelijk

niet onbeperkt aansprakelijk zijn. Dit dossier stelt elke belanghebbende in staat de personen die bevoegd zijn de recht-

kennis van hadden kunnen hebben.

spersoon te vertegenwoordigen ter verantwoording te roepen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de neergelegde tekst en de tekst bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch

De buitenlandse rechtspersoon wordt ingeschreven in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van

Staatsblad, kan deze laatste niet aan derden worden tegengeworpen. Zij kunnen zich evenwel erop beroepen tenzij de

Ondernemingen.

rechtspersoon aantoont dat zij van de neergelegde tekst kennis hadden.
§ 2. De Koning bepaalt de wijze waarop het dossier moet worden aangelegd en bepaalt de vorm waaronder akten, de onArt. 2:19. Na de vervulling van de formaliteiten van de openbaarmaking betreffende de personen die als orgaan van de

derdelen van akten, de uittreksels en de beslissingen moeten worden neergelegd, alsook de hoogte van de vergoeding die

rechtspersoon bevoegd zijn om deze te vertegenwoordigen, kan een onregelmatigheid in hun benoeming niet meer aan

wordt aangerekend aan de belanghebbende. Hij bepaalt eveneens de modaliteiten van de geautomatiseerde verwerking

derden worden tegengeworpen, tenzij de rechtspersoon aantoont dat die derden daarvan kennis hadden.

van de gegevens van het dossier, alsook de koppeling van de gegevensbestanden. Onder de voorwaarden bepaald door
de Koning, hebben kopieën dezelfde bewijskracht als originele stukken en kunnen deze in de plaats ervan worden gesteld.

Onderafdeling 4. Enige in de stukken op te nemen vermeldingen.
De Koning stelt nadere regels op met betrekking tot de inschrijving van de buitenlandse rechtspersonen en andere releArt. 2:20. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet

vante gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon moeten de volgende gegevens vermelden:
§ 3. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden op1° de naam van de rechtspersoon; 2° de rechtsvorm, voluit of afgekort;

geslagen en volgens de nadere regels bepaald in dit wetboek.

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon;

§ 4. Elke persoon die de bevoegdheid heeft de rechtspersoon jegens derden te vertegenwoordigen kan, naast zijn
woonplaats, ook de plaats opgeven waar hij een professionele activiteit voert. In dat geval wordt uitsluitend dit adres

4° het ondernemingsnummer;

meegedeeld bij raadpleging van het dossier.

5° het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel

Art. 2:24. [...]

van de rechtspersoon;
Art. 2:25. § 1. Met het oog op hun opname in het dossier van een vereniging met rechtspersoonlijkheid die op geldige
6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon;

wijze in het buitenland is opgericht overeenkomstig de wet van de Staat waartoe zij behoort en die een bijkantoor opent

7° in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

in België, worden vóór de opening van het bijkantoor de volgende stukken neergelegd:

Art. 2:21. [...]

1° de oprichtingsakte en de statuten indien deze laatste in een afzonderlijke akte zijn opgenomen, ofwel een bijgewerkte
volledige tekst van deze stukken indien hierin wijzigingen werden aangebracht;
2° het adres van de zetel van de vereniging met rechtspersoonlijkheid, de opgave van de doeleinden en van de
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activiteiten, het adres van het bijkantoor alsook zijn naam als die niet overeenstemt met de naam van de vereniging;

3° de benoeming en de identiteit van de personen die bevoegd zijn de stichting jegens derden te vertegenwoordigen:
a) als orgaan van de stichting waarin de wet voorziet, of als leden van een dergelijk orgaan;

3° de benoeming en de identiteit van de personen die bevoegd zijn de vereniging met rechtspersoonlijkheid jegens

b) als vaste vertegenwoordigers van de stichting voor de werkzaamheden van het bijkantoor;

derden te vertegenwoordigen:
4° de omvang van de bevoegdheden van de personen bedoeld in het 3°, alsook of deze personen die bevoegdheid alleen
a) als orgaan van de vereniging met rechtspersoonlijkheid waarin de wet voorziet, of als leden van een dergelijk

of slechts gezamenlijk kunnen uitoefenen;

orgaan;
5° de jaarrekening van de stichting.
b) als vaste vertegenwoordigers van de vereniging met rechtspersoonlijkheid voor de werkzaamheden van het
bijkantoor;

De in het eerste lid, 3°, bedoelde akten bevatten hun naam, voornaam, woonplaats of, ingeval het een rechtspersoon betreft, hun naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel.

4° de omvang van de bevoegdheden van de personen bedoeld in het 3°, alsook of deze personen die bevoegdheid alleen
of slechts gezamenlijk kunnen uitoefenen;

§ 2. Met het oog op hun opname in het dossier van een stichting die op geldige wijze in het buitenland is opgericht overeenkomstig de wet van de Staat waartoe zij behoort en die een bijkantoor heeft in België, worden de volgende stukken

5° de jaarrekening van de vereniging.

neergelegd:

De in het eerste lid, 3°, bedoelde akten bevatten hun naam, voornaam, woonplaats of, ingeval het een rechtspersoon bet-

1° binnen dertig dagen na de beslissing of de gebeurtenis:

reft, hun naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel.

a) elke wijziging van de stukken en gegevens bedoeld in paragraaf 1, 1°, 2°, 3° en 4°;
b) de ontbinding van de stichting, de benoeming, de identiteit en de bevoegdheden van de vereffenaars, evenals de

§ 2. Met het oog op hun opname in het dossier van een vereniging met rechtspersoonlijkheid die op geldige wijze in het

afsluiting van de vereffening;

buitenland is opgericht overeenkomstig de wet van de Staat waartoe zij behoort en die een bijkantoor heeft in België,

c) elk faillissement, gerechtelijke reorganisatie of elke andere soortgelijke procedure met betrekking tot de stichting;

worden de volgende stukken neergelegd:

d) de sluiting van het bijkantoor;

1° binnen dertig dagen na de beslissing of de gebeurtenis:
a) elke wijziging van de stukken en gegevens bedoeld in paragraaf 1, 1°, 2°, 3° en 4°;

2° jaarlijks, binnen een maand volgend op de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van
afsluiting van het boekjaar, de jaarrekening van de stichting.

b) de ontbinding van de vereniging, de benoeming, de identiteit en de bevoegdheden van de vereffenaars, evenals
de afsluiting van de vereffening;
c) elk faillissement, gerechtelijke reorganisatie of elke andere soortgelijke procedure met betrekking tot de vereniging
met rechtspersoonlijkheid;
d) de sluiting van het bijkantoor;

In afwijking van artikel 2:23, legt een buitenlandse stichting die in België een bijkantoor heeft dat op de balansdatum van
het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de in artikel 3:51, § 2, bedoelde criteria overschrijdt, de in het eerste lid, 2°,
bedoelde jaarrekening neer bij de Nationale Bank van België.
De in het eerste lid, 1°, a en b, bedoelde akten bevatten hun naam, voornaam, woonplaats of, ingeval het een rechtspersoon betreft, hun naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel.

2° jaarlijks, binnen een maand volgend op de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van
afsluiting van het boekjaar, de jaarrekening van de vereniging.

Onderafdeling 2. Bekendmakingsverplichting.

De in het eerste lid, 1°, a en b, bedoelde akten bevatten hun naam, voornaam, woonplaats of, ingeval het een rechtsper-

Art. 2:27. Overeenkomstig artikel 2:13 wordt het onderwerp van de stukken bedoeld in de artikelen 2:24, 2:25, § 2 en 2:26,

soon betreft, hun naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel.

bekendgemaakt in de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

In afwijking van artikel 2:23, legt een buitenlandse vereniging met rechtspersoonlijkheid die in België een bijkantoor heeft

Onderafdeling 3. Tegenwerpelijkheid.

dat op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de in artikel 3:47,
§ 2, bedoelde criteria overschrijdt, de in het eerste lid, 2°, bedoelde jaarrekening neer bij de Nationale Bank van België.

Art. 2:28. De neergelegde stukken kunnen aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.

Art. 2:26. § 1. Met het oog op hun opname in het dossier van een stichting die op geldige wijze in het buitenland is op-

Onderafdeling 4. Enige in de stukken uitgaande van bijkantoren op te nemen vermeldingen.

gericht overeenkomstig de wet van de Staat waartoe zij behoort en die een bijkantoor opent in België, worden vóór de
opening van het bijkantoor de volgende stukken neergelegd:

Art. 2:29. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan
niet in elektronische vorm, uitgaande van bijkantoren in België van buitenlandse rechtspersonen moeten de volgende

1° de oprichtingsakte en de statuten indien deze laatste in een afzonderlijke akte zijn opgenomen, ofwel een bijgewerkte

gegevens vermelden:

volledige tekst van deze stukken indien hierin wijzigingen werden aangebracht;
1° de naam van de rechtspersoon;
2° het adres van de zetel van de stichting, de opgave van de doeleinden en van de activiteiten, het adres van het
bijkantoor alsook zijn naam als die niet overeenstemt met de naam van de stichting;
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2° de rechtsvorm;
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3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon en van het adres van het bijkantoor;

Art. 2:32. De vennoot, aandeelhouder, lid of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap of van een certificaat uitgegeven met medewerking van een vennootschap kan de rechtspersoon op elk ogenblik een e-mailadres meed-

4° in voorkomend geval, het register waarin de rechtspersoon is ingeschreven, gevolgd door het nummer van inschrijving;

elen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De rechtspersoon kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid, de betrokken vennoot of aandeelhouder

5° het ondernemingsnummer;

of effectenhouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

6° in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang van hun mandaat een
e-mailadres meedelen om met de rechtspersoon te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht

Indien de in het eerste lid bedoelde stukken het kapitaal van de rechtspersoon vermelden, dient dit het gestorte kapitaal te

geldig te zijn gebeurd. De rechtspersoon kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathoud-

zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal is aangetast, dient melding te worden

er van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

gemaakt van het nettoactief zoals dit blijkt uit de laatste balans.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
Ingeval een hoger bedrag is opgegeven dan overeenkomstig het tweede lid is bepaald en de rechtspersoon in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen, heeft de betrokken derde het recht om van de persoon die namens de rechtspersoon

Met vennoten, aandeelhouders, leden of effectenhouders, leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, com-

in de akte of website is opgetreden, het herstel te vorderen van de daardoor geleden schade.

missarissen voor wie de rechtspersoon niet over een e-mailadres beschikt, communiceert hij per gewone post, die hij op
dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

Hij die namens een buitenlandse rechtspersoon meewerkt aan een akte of website die niet voldoet aan de in dit artikel
bedoelde voorschriften kan, naar gelang van de omstandigheden, aansprakelijk worden gesteld voor de daarin door de

HOOFDSTUK 5. Taal.

rechtspersoon aangegane verbintenissen.
Art. 2:33. Vennootschappen en onder de taalwetgeving vallende VZW’s, IVZW’s en stichtingen, leggen de stukken bedoeld
Afdeling 3. Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

in hoofdstuk 3 van deze titel en in de artikelen 3:10 en 3:12, al dan niet in elektronische vorm, neer in de taal of in één van
de officiële talen van het taalgebied waar de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Art. 2:30. Oneigenlijk gebruik van de gegevens ingewonnen uit het dossier bedoeld in de artikelen 2:7 en 2:23 maakt
een inbreuk uit op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende

Daarenboven kunnen de stukken bedoeld in hoofdstuk 3 van deze titel en in de artikelen 3:10 en 3:12, worden vertaald en

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije

neergelegd, al dan niet in elektronische vorm, in één of meer officiële talen van de Europese Unie.

verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en stelt de gebruiker aansprakelijk

In geval van tegenstrijdigheid tussen de stukken bedoeld in het eerste lid met de vertaling die krachtens het tweede lid

voor gebeurlijke schade.

vrijwillig wordt openbaar gemaakt, kan deze laatste vertaling niet aan derden worden tegengeworpen. Die derden kunnen

Elk gebruik van persoonsgegevens die onder dit hoofdstuk vallen voor prospectie bij natuurlijke personen en commercial-

zich echter wel beroepen op de vrijwillig openbaar gemaakte vertaling, tenzij de rechtspersoon aantoont dat de derden

isering van financiële informatie over de daarin opgenomen natuurlijke personen is verboden.

kennis droegen van de versie bedoeld in het eerste lid.

HOOFDSTUK 4. Website van de rechtspersoon en mededelingen.

TITEL 5. Nietigheid.

Art. 2:31. Een rechtspersoon kan een e-mailadres opnemen in haar oprichtingsakte. Elke communicatie via dit adres door
de vennoten of aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van cer-

HOOFDSTUK 1. Procedure en gevolgen van de nietigheid van rechtspersonen.

tificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het e-mailadres kan
in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

Afdeling 1. Procedure en gevolgen van de nietigheid van vennootschappen en van bepalingen in de statuten en
van de oprichtingsakte.

Een genoteerde vennootschap of een organisatie van openbaar belang als bedoeld in artikel 1:12, 2°, moet dergelijk
e-mailadres openbaarmaken.

Art. 2:34 – 2:39. [...]

Een rechtspersoon kan een website opnemen in haar oprichtingsakte.

Afdeling 2. Procedure en gevolgen van de nietigheid van verenigingen en stichtingen.

Een genoteerde vennootschap of een organisatie van openbaar belang als bedoeld in artikel 1:12, 2°, moet dergelijke
website creëren en openbaarmaken.

Art. 2:40. § 1. De nietigheid van een vereniging of stichting moet bij rechterlijke beslissing worden uitgesproken.

Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen zelfs indien zij voorkomen in de statuten.

Wanneer het mogelijk is de toestand van de vereniging of stichting te regulariseren, kan de rechtbank daarvoor een ter-

Deze wijziging wordt aan de vennoten of aandeelhouders, leden of houders van effecten meegedeeld overeenkomstig

mijn toestaan.

artikel 2:32. Op dezelfde wijze kan het bestuursorgaan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en
openbaarmaken indien dit niet is opgenomen in de oprichtingsakte.

§ 2. Onverminderd de artikelen 2:9, 2:10, 2:11 en 2:18, heeft de nietigheid gevolgen te rekenen van de dag waarop zij is
uitgesproken.

24

25

De beslissing waarbij de nietigheid van een vereniging of stichting wordt uitgesproken, brengt de vereffening van de

Aandeelhouders kunnen de nietigheid van een besluit van de algemene vergadering van obligatiehouders niet inroepen.

vereniging of stichting mee overeenkomstig de artikelen 2:109 tot 2:133 of 2:134 tot 2:135.
Art. 2:45. De vordering tot nietigverklaring wordt tegen de rechtspersoon ingesteld.
De nietigheid van de vereniging of stichting doet op zich zelf geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van door of jegens
haar aangegane verbintenissen, onverminderd de gevolgen van het feit dat zij zich in vereffening bevindt.

Is er een vertegenwoordiger van de obligatiehouders als bedoeld in de artikelen 5:51 en 7:63 aangesteld, kan de vordering tot nietigverklaring van een besluit van de algemene vergadering van obligatiehouders worden ingesteld door deze

HOOFDSTUK 2. Regels van beraadslaging, nietigheid en opschorting van besluiten van organen van rechtsper-

vertegenwoordiger tegen de vennootschap of door de vennootschap tegen deze vertegenwoordiger. Ook een obligatie-

sonen en van besluiten van de algemene vergadering van obligatiehouders.

houder kan de vordering tot nietigverklaring instellen tegen de vennootschap, in welk geval de vennootschap de andere
obligatiehouders verwittigt.

Afdeling 1. Regels van beraadslaging.
Art. 2:46. In gevallen die hij spoedeisend acht, kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, op vordering van de
Art. 2:41. Bij gebrek aan andersluidende statutaire bepalingen, zijn de gewone regels van de beraadslagende vergaderin-

rechtspersoon of een persoon die belang heeft bij de naleving van de niet nagekomen rechtsregel, in kort geding de op-

gen toepasselijk op de colleges en vergaderingen waarin dit wetboek voorziet, tenzij het wetboek anders bepaalt.

schorting van een besluit bevelen indien de aangevoerde middelen de nietigverklaring van het bestreden besluit prima
facie kunnen verantwoorden. Artikel 2:45, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 2. Nietigheid van besluiten van organen, van besluiten van de algemene vergadering van obligatie- houders en van stemmen.

Art. 2:47. § 1. Het vonnis van nietigverklaring en de beschikking tot opschorting hebben gevolg ten aanzien van allen.
Ten aanzien van personen die geen partij zijn in het geding hebben het vonnis van nietigverklaring en de beschikking

Art. 2:42. Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon of van de algemene vergadering van obligatiehouders is

tot opschorting slechts gevolg vanaf de bekendmaking van de uitspraak op de wijze in de volgende paragrafen bepaald,

nietig:

onverminderd het recht van die personen om derdenverzet in te stellen.

1° wegens enige onregelmatigheid in de wijze waarop een besluit tot stand komt, indien de eiser aantoont dat de

§ 2. Het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij de op-

begane onregelmatigheid hetzij de beraadslaging of de stemming heeft kunnen beïnvloeden, hetzij met bedrieglijk

schorting of de nietigheid van een besluit wordt uitgesproken, alsook het uittreksel uit de rechterlijke beslissing waarbij

opzet is begaan;

voornoemd bij voorraad uitvoerbare vonnis wordt tenietgedaan, worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig

2° wegens rechtsmisbruik, misbruik, overschrijding of afwending van bevoegdheid;

de artikelen 2:7 en 2:13.

3° wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn krachtens een wettelijke bepaling die niet in dit

Dat uittreksel vermeldt:

wetboek is opgenomen en, buiten deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of
meerderheidsquorum vereist voor de besluiten ter algemene vergadering niet zou zijn bereikt;

1° de naam en de zetel van de rechtspersoon;

4° wegens enige andere in dit wetboek vermelde reden.

2° de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft gewezen.

Art. 2:43. De gronden waarop een stem kan worden nietig verklaard zijn dezelfde als die van rechtshandelingen. De ni-

Art. 2:48. De nietigheid kan niet worden tegengeworpen aan derden die, op grond van het besluit, rechten jegens de

etigheid van een stem brengt de nietigheid mee van het genomen besluit indien de eiser aantoont dat de nietige stem de

rechtspersoon hebben verkregen zonder dat zij het gebrek waarmee het besluit is behept kenden of behoorden te kennen.

beraadslaging of de stemming heeft kunnen beïnvloeden.

Dit laat het recht op schadevergoeding van de eiser indien daartoe grond bestaat, onverlet. De nietigheid kan evenwel
steeds worden tegengeworpen aan de leden van de bestuursorganen die, in die hoedanigheid, op grond van het verni-

Wanneer een minderheid van de stemgerechtigden haar stemrecht misbruikt derwijze dat een vergadering niet in staat

etigde besluit rechten jegens de rechtspersoon hebben verkregen.

is een besluit te nemen met de door de wet of de statuten vereiste meerderheid, kan de rechter, op vordering van een
lid van de betrokken vergadering of van de rechtspersoon, zijn uitspraak laten gelden als een stem uitgebracht door die
minderheid.
Afdeling 3. Procedure en gevolgen van nietigheid en opschorting van besluiten van organen of van de algemene
vergadering van obligatiehouders.
Art. 2:44. De ondernemingsrechtbank spreekt de nietigheid van een besluit uit op verzoek van de rechtspersoon of een
persoon die belang heeft bij de naleving van de rechtsregel die niet is nagekomen.
Hij die voor het bestreden besluit heeft gestemd of die uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand heeft gedaan van het recht zich
daarop te beroepen, kan de nietigheid ervan niet inroepen, behoudens een gebrek in de toestemming, tenzij de nietigheid
het gevolg is van de overtreding van een regel van openbare orde.
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TITEL 6. Bestuur.

HOOFDSTUK 2. Bestuurdersaansprakelijkheid.
Art. 2:56. De in artikel 2:51 bedoelde personen en alle andere personen die ten aanzien van de rechtspersoon werkelijke

HOOFDSTUK 1. Bestuur en vertegenwoordiging.

bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad zijn jegens de rechtspersoon aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook jegens derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze

Art. 2:49. De rechtspersonen handelen door hun organen wiens bevoegdheden worden vastgesteld door dit wetboek,

personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge

het voorwerp en de statuten. De leden van deze organen verbinden zich niet persoonlijk voor de verbintenissen van de

bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redeli-

rechtspersoon.

jkerwijze van mening kunnen verschillen.

Art. 2:50. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen, en niettegenstaande elke statutaire bepaling die de

Indien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college

bevoegdheid aan een ander orgaan toewijst, is de algemene vergadering, de vergadering van vennoten of de algemene

hoofdelijk.

vergadering van leden bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een
lid van het bestuursorgaan wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt

Zelfs indien het bestuursorgaan geen college vormt, zijn diens leden zowel jegens de rechtspersoon als jegens derden

beëindigd.

hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van de bepalingen van dit wetboek of van de
statuten van de rechtspersoon.

Art. 2:51. Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

Wat fouten bedoeld in het tweede en derde lid betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun
aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan, of,

Art. 2:52. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen

in voorkomend geval, aan het collegiaal bestuursorgaan en aan de raad van toezicht. Indien zij gebeurt aan een collegiaal

brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit

bestuurs- of toezichtsorgaan, wordt deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, opgenomen in de

van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

notulen.

Art. 2:53. In alle akten die een rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon

Art. 2:57. § 1. De aansprakelijkheid bedoeld in artikel 2:56, elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit dit

die de rechtspersoon vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

wetboek of andere wetten of reglementen ten laste van de personen vermeld in artikel 2:51, evenals de aansprakelijkheid
voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht

Art. 2:54. Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de

is beperkt tot de volgende bedragen:

rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden
worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18.

1° 125 000 euro, in rechtspersonen die in de drie boekjaren voorafgaand aan de instelling van de
aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting indien er sindsdien minder dan drie boekjaren zijn

Art. 2:55. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder,

verlopen, een gemiddelde omzet op jaarbasis van minder dan 350 000 EUR, exclusief de belasting over de

benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in

toegevoegde waarde, hebben verwezenlijkt, en waarvan het gemiddelde balanstotaal over diezelfde periode niet

naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen

hoger was dan 175 000 euro;

als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan

2° 250 000 euro, in rechtspersonen die niet onder het 1° vallen en die in de drie boekjaren voorafgaand aan de instelling

vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen

van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting indien er sindsdien minder dan drie

naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De

boekjaren zijn verlopen een gemiddelde omzet op jaarbasis van minder dan 700 000 euro, exclusief de belasting over

rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

de toegevoegde waarde, hebben verwezenlijkt, en waarvan het gemiddelde balanstotaal over dezelfde periode niet
hoger was dan 350 000 euro;

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van
toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

3° 1 miljoen euro, in rechtspersonen die niet onder het 1° en 2°, vallen en die in de drie boekjaren voorafgaand aan de
instelling van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting indien er sindsdien minder dan

De vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon die tevens vennoot is in een vennootschap onder firma of een com-

drie boekjaren zijn verlopen, niet meer dan één van de volgende criteria hebben overschreden:

manditaire vennootschap, is, onverminderd het eerste lid, niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de rechtspersoon in zijn hoedanigheid van vennoot.

- gemiddelde omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde op jaarbasis: 9 000 000 euro;

Ingeval er geen andere bestuurders in de bestuurde rechtspersoon zijn naast de besturende rechtspersoon mag deze,

- gemiddeld balanstotaal: 4 500 000 euro;

naast de vaste vertegenwoordiger, een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger. De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op deze plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger.

4° 3 miljoen euro, in rechtspersonen die niet onder het 1°, 2° en 3°, vallen en die in de drie boekjaren voorafgaand aan de
instelling van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting indien er sindsdien minder dan
drie boekjaren zijn verlopen de grenzen vermeld in het 2°, overschreden hebben, maar geen enkele van de grenzen
vermeld in het 4°, hebben bereikt of overschreden;
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5° 12 miljoen euro, in organisaties van openbaar belang en in rechtspersonen die niet onder het 1°, 2°, 3° en 4°, vallen en
die in de drie boekjaren voorafgaand aan de instelling van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de

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.

oprichting indien er sindsdien minder dan drie boekjaren zijn verlopen minstens één van volgende grenzen bereikt of
overschreden hebben:

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de vennoten, aandeelhouders of leden meegedeeld overeen-

- gemiddeld balanstotaal van 43 miljoen euro;

komstig artikel 2:32. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement.

- gemiddelde omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde op jaarbasis van 50 miljoen euro.

Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.

Voor rechtspersonen die in toepassing van artikel III.85 van het Wetboek van economisch recht een vereenvoudigde boekhouding voeren, moet onder omzet worden verstaan het bedrag van de andere dan niet-recurrente ontvangsten en onder

TITEL 7. Geschillenregeling.

balanstotaal het grootste van de twee bedragen vermeld onder de bezittingen en de schulden.
HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied en algemene bepalingen.
Telkens als de stijgingen of dalingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 januari van volgende jaar leiden tot
een stijging of daling van 5 % of meer, worden de hierboven vermelde bedragen betreffende balanstotaal en omzet vanaf

Art. 2:60-2:62. [...]

dezelfde datum met hetzelfde percentage verhoogd of verlaagd. Die aanpassingen worden bij een bericht in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt. Het indexcijfer van december 2017 geldt als basis.
HOOFDSTUK 2. De uitsluiting.
§ 2. De aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in paragraaf 1 geldt zowel tegenover de rechtspersoon als tegenover derden,
en ongeacht de contractuele of buitencontractuele grondslag van de aansprakelijkheidsvordering. De maximale bedra-

Art. 2:63-2:67. [...]

gen gelden voor alle in paragraaf 1 bedoelde personen samen.
Zij gelden per feit of geheel van feiten dat aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid, ongeacht het aantal eisers of
vorderingen.

HOOFDSTUK 3. De uittreding.

§ 3. De aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in paragraaf 1 geldt niet:

Art. 2:68-2:69. [...]

1° in geval van lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt, van zware fout, van bedrieglijk opzet of oogmerk
om te schaden in hoofde van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld;

TITEL 8. Ontbinding en vereffening.

2° voor de in de artikelen 5:138, 1° tot 3°, en 7:205, 1° tot 3° bedoelde verplichtingen;

HOOFDSTUK 1. Ontbinding en vereffening van vennootschappen.

3° voor de hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 442quater en 458 van het Wetboek van

Afdeling 1. Ontbinding van vennootschappen.

inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 73sexies en 93undeciesC van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde;

Onderafdeling 1. Algemene bepaling.

4° voor de hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in artikel XX.226 van het Wetboek van economisch recht.
Art. 2:70. [...]
Art. 2:58. De aansprakelijkheid van een lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan niet verder worden beperkt dan vermeld in artikel 2:57.

Onderafdeling 2. Vrijwillige ontbinding.

De rechtspersoon, zijn dochtervennootschappen of de door hem gecontroleerde entiteiten mogen de in het eerste lid ver-

Art. 2:71. [...]

melde personen niet vooraf exonereren of vrijwaren voor hun aansprakelijkheid jegens de vennootschap of jegens derden.
Onderafdeling 3. Ontbinding van rechtswege.
Elke bepaling in de statuten, in een overeenkomst of een eenzijdige wilsuiting die strijdig is met de bepalingen van dit
artikel wordt voor niet geschreven gehouden.

Art. 2:72. [...]

HOOFDSTUK 3. Intern reglement.

Onderafdeling 4. Gerechtelijke ontbinding.

Art. 2:59. Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen mits statutaire machtiging. Dergelijk intern regle-

Art. 2:73-2:75. [...]

ment kan geen bepalingen bevatten:
Afdeling 2. Vereffening van vennootschappen.
1° die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
Onderafdeling 1. Algemene bepalingen.
2° over materies waarvoor dit wetboek een statutaire bepaling vereist;
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Art. 2:76-2:79. [...]
3° door een gerechtelijke beslissing. Onderafdeling 2. Vrijwillige ontbinding.
Onderafdeling 2. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Art. 2:110. § 1. Een VZW kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen
Art. 2:80-2:81. [...]

onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel van de vereniging.

Onderafdeling 3. Vereffening door één of meerdere vereffenaars.

Een IVZW kan op elk ogenblik worden ontbonden overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de statuten.

Art. 2:82-2:86. [...]

§ 2. In de VZW’s en de IVZW’s die overeenkomstig artikel 3:47, § 6, één of meer commissarissen moeten aanstellen, wordt
het voorstel tot ontbinding toegelicht in een door het bestuursorgaan opgesteld verslag dat wordt vermeld in de agenda

Onderafdeling 4. Bevoegdheden van de vereffenaar.

van de vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Art. 2:87-2:92. [...]

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 activite-

Onderafdeling 5. College van vereffenaars.

iten 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

Art. 2:93. [...]

uitvoering van artikel 3:1.
De commissaris controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld

Onderafdeling 6. Verrichtingen van de vereffening.

wordt gegeven van de toestand van de vereniging.

Art. 2:94-2:99. [...]

§ 3. Een kopie van de in paragraaf 2 bedoelde verslagen en staat van activa en passiva wordt aan de leden verzonden
overeenkomstig artikel 2:32.

Onderafdeling 7. Sluiting van de vereffening.
§ 4. Wanneer de in dit artikel bedoelde verslagen ontbreken is het besluit van de algemene vergadering nietig.
Art. 2:100-2:104. [...]
§ 5. In de notulen van de algemene vergadering die tot ontbinding beslist, worden de conclusies overgenomen van het
Onderafdeling 8. Heropening van de vereffening.

verslag dat de commissaris overeenkomstig paragraaf 2 heeft opgemaakt.

Art. 2:105. [...]

Onderafdeling 3. Ontbinding van rechtswege.

Onderafdeling 9. Aansprakelijkheid van de vereffenaars.

Art. 2:111. De VZW en de IVZW worden van rechtswege ontbonden:

Art. 2:106-2:107. [...]

1° door het verstrijken van de duur waarvoor zij zijn aangegaan;

Afdeling 3. Strafbepaling.

2° door de verwezenlijking van een uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde waaraan de statuten de vereniging hebben
onderworpen.

Art. 2:108. [...]
Art. 2:112. De verlenging van de duur van een VZW of van een IVZW die voor een bepaalde duur is aangegaan, kan slechts
worden bewezen door een geschrift opgemaakt in de vorm vereist voor de oprichtingsakte.
HOOFDSTUK 2. Ontbinding van verenigingen en stichtingen.
Onderafdeling 4. Gerechtelijke ontbinding.
Afdeling 1. Ontbinding van VZW’s en van IVZW’s.
Art. 2:113. § 1. De rechtbank kan op verzoek van een lid, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie
Onderafdeling 1. Algemene bepaling.

de ontbinding uitspreken van een VZW of van een IVZW die:

Art. 2:109. De VZW en de IVZW worden ontbonden:

1° niet in staat is haar verbintenissen na te komen;

1° door een besluit van de algemene vergadering;

2° haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan dat waarvoor zij is opgericht;

2° van rechtswege, als gevolg van een door de wet of de statuten omschreven feit of gebeurtenis;
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3° het verbod op uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel als bedoeld in artikel
1:2 schendt, of in strijd handelt met dit wetboek of de openbare orde, of in ernstige mate in strijd handelt met de statuten;

§ 2. In geval van paragraaf 1, 5°, kan de rechtbank ook worden gevat na verwijzing door de kamer voor ondernemingen in
moeilijkheden krachtens artikel XX.29 van het Wetboek van economisch recht. In dat geval roept de griffie de stichting op
per gerechtsbrief die de tekst van dit artikel weergeeft.

4° niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 2:9, § 1, 8°,
respectievelijk artikel 2:10, § 1, 8°, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten

De vordering tot ontbinding bedoeld in paragraaf 1, 5°, kan slechts worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van

worden gesloten;

zeven maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het derde boekjaar.

5° minder dan twee leden telt.

§ 3. De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening beslissen, hetzij
één of meer vereffenaars aanwijzen. In dit laatste geval bepaalt de rechtbank de bevoegdheden van de vereffenaars en de

§ 2. In geval van paragraaf 1, 4°, kan de rechtbank ook worden gevat na verwijzing door de kamer voor ondernemingen in

vereffeningswijze.

moeilijkheden krachtens artikel XX.29 van het Wetboek van economisch recht. In dat geval roept de griffie de vereniging
op per gerechtsbrief die de tekst van dit artikel weergeeft.

§ 4. De rechtbank kan de vernietiging van de verrichting bedoeld in paragraaf 1, 3°, uitspreken, ook indien zij de vordering
tot ontbinding afwijst.

De vordering tot ontbinding bedoeld in paragraaf 1, 4°, kan slechts worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van
zeven maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het boekjaar.

HOOFDSTUK 3. Vereffening van verenigingen en stichtingen.

§ 3. De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening beslissen, hetzij

Afdeling 1. Algemene bepalingen.

één of meer vereffenaars aanwijzen. In dit laatste geval bepaalt de rechtbank de bevoegdheden van de vereffenaars en de
vereffeningswijze.

Art. 2:115. § 1. Een VZW, een IVZW of een stichting wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

§ 4. De rechtbank kan de vernietiging van de verrichting bedoeld in paragraaf 1, 3°, uitspreken ook indien zij de eis tot

Alle stukken uitgaande van een ontbonden vereniging of stichting vermelden dat zij in vereffening is.

ontbinding afwijst.
Art. 2:116. Een VZW in vereffening, een IVZW in vereffening of een stichting in vereffening mag haar naam niet wijzigen.
Afdeling 2. Ontbinding van stichtingen.
Art. 2:117. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een VZW in vereffening, een IVZW in vereffening of een stichting in
Art. 2:114. § 1. Alleen de rechtbank van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, kan op verzoek van een

vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vereniging of stichting.

stichter of van een van zijn rechthebbenden, van één of meer bestuurders, van een belanghebbende derde of van het
openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een stichting:

De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaars.

1° waarvan het doel of het voorwerp is verwezenlijkt;

De rechtbank doet uitspraak met voorrang boven alle andere zaken en na het openbaar ministerie te hebben gehoord. Zij
verleent de homologatie wanneer zij oordeelt dat de zetelverplaatsing dienstig is voor de vereffening.

2° die niet meer in staat is het doel of het voorwerp na te streven waarvoor zij is opgericht;

Een akte houdende verplaatsing van de zetel van een VZW, IVZW of stichting in vereffening kan slechts geldig worden
neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:9, 2:10 of 2:11 en 2:15, 2:16 of 2:17 wanneer er een kopie

3° die haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan het doel waarvoor zij is

wordt bijgevoegd van de beslissing tot homologatie door de rechtbank.

opgericht;
Afdeling 2. Vereffening van VZW’s en van IVZW’s.
4° die het verbod op uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel als bedoeld in
artikel 1:3 schendt, of in strijd handelt met dit wetboek of de openbare orde, of in ernstige mate in strijd handelt met

Onderafdeling 1. Aanstelling van de vereffenaar.

haar statuten;
Art. 2:118. § 1. De VZW en de IVZW worden vereffend door één of meer vereffenaars.
5° die gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te
leggen overeenkomstig artikel 2:11, § 1, 8°, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd voor de sluiting

§ 2. Behoudens in geval van gerechtelijke ontbinding en tenzij de statuten anders bepalen, worden in de VZW de vereffe-

van de debatten;

naars benoemd door de algemene vergadering, die beslist bij gewone meerderheid.

6° waarvan de duur ten einde is gekomen;

Behoudens in geval van gerechtelijke ontbinding worden in de IVZW de vereffenaars benoemd overeenkomstig de statuten.

7° waarvan de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde vervat in de statuten zich heeft vervuld.
§ 3. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, is artikel 2:55 van overeenkomstige toepassing. Evenwel moet de
aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de
ontbonden vereniging worden goedgekeurd.
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§ 4. Indien geen vereffenaars werden aangeduid overeenkomstig paragraaf 2 of paragraaf 3, benoemt de rechtbank op

Onderafdeling 2. Bevoegdheden van de vereffenaar.

gemotiveerd verzoek van een lid, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie de vereffenaars.
Art. 2:121. § 1. Tenzij de statuten of de akte van benoeming anders bepalen, zijn de vereffenaars bevoegd voor alle hanArt. 2:119. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:110, § 2, tweede lid, blijkt dat niet

delingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de VZW of de IVZW.

alle schulden integraal kunnen worden betaald, dan moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten dan wel door
de algemene vergadering of door het door de statuten aangewezen orgaan ter bevestiging worden voorgelegd aan de

De statuten of het benoemingsbesluit kunnen de bevoegdheden van de vereffenaars beperken. Zodanig beperking kan

voorzitter van de rechtbank. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de VZW of de IVZW op de dag

aan derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vereniging binnen zes maanden voor het besluit tot
ontbinding werd verplaatst, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vereniging haar zetel had zes

§ 2. De vereffenaars vertegenwoordigen de VZW of de IVZW jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in

maanden voorafgaandelijk aan het besluit tot ontbinding.

rechte.
De statuten of het benoemingsbesluit kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zo-

De voorzitter van de rechtbank bevestigt de benoeming pas nadat hij heeft vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoe-

danige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook al is die beperking neergelegd en bekendgemaakt

fening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.

overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:9 en 2:15 of 2:10 en 2:16.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel gesteld hebben tussen

§ 3. De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de VZW of van de IVZW enkel verkopen indien zij de verkoop

hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien

nodig achten voor de betaling van de schulden van de vereniging. Onverminderd wat is bepaald in artikel 2:122, § 1, 5°,

ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

worden de onroerende goederen steeds openbaar verkocht.

Eenieder die werd veroordeeld wegens een inbreuk op de artikelen 489 tot 490bis van het Strafwetboek dan wel wegens

Art. 2:122. § 1. In afwijking van artikel 2:119 en niet tegenstaande andersluidende statutaire bepaling kunnen de vereffe-

diefstal, valsheid, knevelarij, oplichting of misbruik van vertrouwen mag in geen geval tot vereffenaar worden aangewezen,

naars van een VZW of van een IVZW de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering

net zomin als enige bewaarder, voogd, bestuurder of rekenplichtige die niet tijdig rekening en verantwoording heeft

respectievelijk het door de statuten aangewezen orgaan, verleend overeenkomstig artikel 2:118, § 2:

gedaan en niet tijdig heeft afgerekend. Dit verbod geldt voor een termijn van tien jaar, te rekenen van een definitief vonnis
van veroordeling dan wel van het uitblijven van het tijdig rekening en verantwoording doen en tijdig afrekenen.

1° de voortzetting van de activiteiten tot de gebeurlijke tegeldemaking ervan;

Tenzij de voorzitter van de bevoegde rechtbank daartoe homologatie verleent, mag evenmin tot vereffenaar worden benoemd eenieder die failliet werd verklaard zonder rehabilitatie te hebben verkregen, alsook wie een gevangenisstraf, zelfs

2° kredieten aangaan voor de betaling van de schulden van de vereniging;

met uitstel, heeft opgelopen wegens een van de strafbare feiten die bedoeld worden in artikel 1 van het koninklijk besluit
nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde

3° de goederen van de vereniging hypothekeren of in pand geven;

ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, wegens een inbreuk op Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch recht of op de uitvoeringsbesluiten ervan, of wegens een inbreuk op de fiscale wetgeving.

4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vereniging, indien de vereffenaars deze niet nodig achten
voor de betaling van de schulden van de vereniging;

Het benoemingsbesluit van de vereffenaars kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in
volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van een vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de
voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of beves-

5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vereniging, ongeacht of de vereffenaars deze nodig
achten voor de betaling van de schulden van de vereniging.

tiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in
dit artikel omschreven voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

De machtiging bedoeld in het eerste lid kan zowel in het benoemingsbesluit van de vereffenaars als bij later afzonderlijk
besluit worden verleend.

De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vereniging, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend

§ 2. In geval van toepassing van artikel 2:118, § 4, kan de in paragraaf 1 bedoelde machtiging worden verleend door de

door de vereffenaars, door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder de vereniging. De voorzitter van

rechtbank.

de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het verzoekschrift is ingediend.
Onderafdeling 3. College van vereffenaars.
Deze termijn wordt opgeschort voor de duur van het uitstel aan de verzoeker toegekend of vereist na een heropening van
de debatten. Bij gebrek aan een uitspraak binnen deze termijn wordt de benoeming van de eerst aangewezen vereffenaar

Art. 2:123. Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen zij een college dat beraadslaagt en besluit overeen-

beschouwd als zijnde bevestigd dan wel gehomologeerd.

komstig artikel 2:41.

De voorzitter van de rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van het openbaar ministerie dan wel

De statuten kunnen evenwel bepalen dat elke vereffenaar individueel handelend bevoegd is om alle handelingen te stel-

van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

len die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de VZW of van de IVZW. In dat geval bepalen de statuten tevens of
de vereffenaars de vereniging individueel, gezamenlijk dan wel collegiaal handelend vertegenwoordigen ten aanzien van

Art. 2:120. De voorzitter van de bevoegde rechtbank kan op verzoek van het openbaar ministerie of van iedere belang-

derden en in rechte als eiser of als verweerder, bij gebrek waaraan de vertegenwoordigingsmacht op collegiale wijze wordt

hebbende derde één of meer vereffenaars vervangen wegens wettige reden, na hen te hebben gehoord.

uitgeoefend. Deze regeling kan aan derden worden tegengeworpen mits neerlegging en bekendmaking overeenkomstig
naargelang van het geval de artikelen 2:9 en 2:15 of 2:10 en 2:16.
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De statuten of het benoemingsbesluit kunnen deze individuele of gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid kwan-

§ 2. Is er een college van vereffenaars en heeft een lid van het college rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermo-

titatief en kwalitatief beperken. Zodanige kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen kunnen niet aan derden worden te-

gensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het college behoort,

gengeworpen, ook al zijn ze neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig naargelang van het geval de artikelen 2:9 en

dan is het college gehouden artikel 9:8 na te komen, die van overeenkomstige toepassing is.

2:15 of 2:10 en 2:16.
§ 3. Is er slechts één vereffenaar en heeft hij een belangenconflict, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de alOnderafdeling 4. Verrichtingen van de vereffening.

gemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de
vereffenaar ze uitvoeren.

Art. 2:124. De vereffenaars vervullen hun opdracht hetzij overeenkomstig de statuten, hetzij krachtens een besluit van de
algemene vergadering, hetzij krachtens een rechterlijke beslissing die door een lid, een belanghebbende derde of door het

Onderafdeling 5. Sluiting en heropening van de vereffening.

openbaar ministerie kan worden gevorderd.
Art. 2:130. Het actief kan slechts worden aangewend na aanzuivering van het passief.
Art. 2:125. In de VZW’s en de IVZW’s die overeenkomstig artikel 3:47, § 6, één of meer commissarissen moeten aanstellen,
zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de

Art. 2:131. De bestemming van het actief mag de rechten van derden niet schaden.

toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar,
over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de vereniging haar zetel heeft.

Art. 2:132. Het vereffeningssaldo mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks worden uitgekeerd aan de leden of aan de
bestuurders.

Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten en de uitgaven vermeldt en wat nog moet worden vereffend, aan-

Bij ontstentenis van statutaire bepalingen, wordt de bestemming van het vereffeningssaldo vastgesteld door de algemene

geeft, wordt bij het in artikel 2:7 bedoelde verenigingsdossier gevoegd.

vergadering van de VZW respectievelijk het in de statuten aangewezen orgaan van de IVZW.
Bij ontstentenis van een besluit van de algemene vergadering respectievelijk van het in de statuten aangewezen orgaan,

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en

geven de vereffenaars aan het vereffeningssaldo een bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waar-

bij het verenigingsdossier gevoegd.

voor de vereniging is opgericht. De leden, de belanghebbende derden en het openbaar ministerie kunnen bij de rechtbank beroep instellen tegen het besluit van de vereffenaars.

Art. 2:126. Elk jaar leggen de vereffenaars van de VZW of van de IVZW aan de algemene vergadering respectievelijk aan
het in de statuten aangewezen orgaan de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet

Art. 2:133. Indien uit de in artikel 2:134, § 1, bedoelde rekeningen van de VZW’s en de IVZW’s die overeenkomstig artikel

kon worden voltooid.

3:47, § 6, één of meer commissarissen moeten aanstellen, blijkt dat niet alle schulden integraal kunnen worden betaald,
leggen de vereffenaars vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen

Art. 2:127. De vereffenaars van de VZW of van de IVZW moeten binnen drie weken de algemene vergadering respectieveli-

1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende catego-

jk het in de statuten aangewezen orgaan bijeenroepen wanneer één vijfde van de leden het vragen. De vergadering wordt

rieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de rechtbank van het arrondissement waar de vereniging op het ogenblik van

uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de
vereffenaar(s), door een advocaat of door een notaris.

Art. 2:128. Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars van de VZW of van de
IVZW alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek,

De rechtbank kan van de vereffenaars alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te

wat deze betreft, van het disconto.

gaan.

Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven

Art. 2:134. § 1. Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering van de VZW

gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om

respectievelijk voor de vergadering van het in de statuten van de IVZW aangewezen orgaan, leggen de vereffenaars op de

zich tot de rechtbank te wenden.

zetel van de vereniging een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen, samen met
de stukken tot staving. In voorkomend geval worden deze documenten gecontroleerd door de commissaris. Als er geen

Art. 2:129. § 1. Wanneer er meerdere vereffenaars zijn die elk individueel bevoegd zijn, en zij een beslissing moeten nemen

commissaris is, beschikken de leden over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een

of zich over een verrichting moeten uitspreken die onder hun bevoegdheid vallen, waarbij een vereffenaar een recht-

bedrijfsrevisor of externe accountant. Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle

streeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de VZW of IVZW,

leden, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting zal worden beslist, hetzij gezamenlijk ter

moet de betrokken vereffenaar dit mededelen aan de andere vereffenaars. Zijn verklaring en toelichting over de aard van

gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.

dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere vereffenaars. Die andere vereffenaars nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de vereffenaar met het belangenconflict niet

Nadat zij in voorkomend geval het verslag van de commissaris heeft aanhoord, beslist de vergadering over de goedkeur-

deelnemen aan de vergadering van de andere vereffenaars over deze beslissingen of verrichtingen.

ing van de rekeningen. Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris en over de sluiting van de vereffening.

Wanneer alle vereffenaars een belangenconflict hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kunnen de vereffenaars

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, brengen de vereffenaars, in geval van gerechtelijke ontbinding, bij de beëindiging van de

ze uitvoeren.

vereffening, verslag uit aan de rechtbank, waarbij zij, in voorkomend geval, aan de rechtbank een overzicht voorleggen van
de waarden van de vereniging en van het gebruik ervan.
De rechtbank spreekt de sluiting van de vereffening uit.
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§ 3. In geval van ontbinding op grond van artikel 2:113 § 1, 4°, bepaalt de Koning welke procedure moet worden gevolgd

Art. 2:138. § 1. Als de vereffening met een tekort werd afgesloten en na de sluiting van de vereffening blijkt dat één of

voor de consignatie van de activa die de vereniging zouden toebehoren en wat er met die activa moet gebeuren ingeval

meerdere actieve vermogensbestanddelen van de VZW of van de IVZW werden vergeten, kan elke schuldeiser wiens schul-

nieuwe passiva aan het licht komen.

dvordering niet integraal werd voldaan de heropening van de vereffening vorderen.

Art. 2:135. Onverminderd artikel 2:110, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van

De vordering tot heropening van de vereffening wordt ingesteld tegen de vereffenaar die laatst in functie was.

de volgende voorwaarden:
De rechtbank beveelt slechts de heropening van de vereffening indien de waarde van het vergeten actieve vermogensbe1° er is geen vereffenaar aangeduid;

standdeel de kosten van de heropening overschrijdt. De rechtbank kan de vereffenaar vervangen.

2° alle schulden ten aanzien van leden of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:110,

§ 2. Onverminderd de rechten van derden te goeder trouw, verkrijgt de VZW of de IVZW door de heropening opnieuw

§ 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris die

rechtspersoonlijkheid en wordt zij van rechtswege eigenaar van het vergeten actieve vermogensbestanddeel. De vereffe-

overeenkomstig artikel 2:110, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of

naar die laatst in functie was verkrijgt opnieuw deze hoedanigheid.

een externe accountant, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of
consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan leden of derden wiens schuldvordering is

§ 3. Tussen partijen heeft de heropening gevolgen vanaf de dag dat zij is uitgesproken. Aan derden kan zij slechts worden

opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:110, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben

tegengeworpen vanaf de bekendmaking bedoeld in paragraaf 4 en de artikelen 2:7 en 2:13.

bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:135; de commissaris die overeenkomstig artikel 2:110, § 2,
derde lid, een verslag opmaakt, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of externe accountant, bevestigt dit

§ 4. Het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij de hero-

schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;

pening van de vereffening wordt uitgesproken, alsook het uittreksel uit de rechterlijke beslissing waarbij voornoemd vonnis wordt tenietgedaan, worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:9 en 2:15 of 2:10 en 2:16.

3° alle leden zijn op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van
stemmen.

Dat uittreksel vermeldt:
1° de naam en de zetel van de VZW of van de IVZW;

Het resterend actief wordt bestemd voor het daartoe in de statuten aangewezen belangeloos doel, of bij gebrek daaraan,
aan het belangeloos doel dat de algemene vergadering aanwijst, met naleving van de aanwezigheids- en de meerderhe-

2° de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft gewezen;

idsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
3° de naam, de voornaam en de woonplaats van de vereffenaars en ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, de vaste
Art. 2:136. De sluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:7 en 2:13.

vertegenwoordiger.

Deze bekendmaking behelst bovendien opgave:

§ 5. Alle bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de aldus heropende vereffening.

1° van de plaats, aangewezen door de algemene vergadering van de VZW respectievelijk door de vergadering van het in

Onderafdeling 6. Aansprakelijkheid van de vereffenaar.

de statuten van de IVZW aangewezen orgaan, waar de boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar;

Art. 2:139. De vereffenaars zijn zowel jegens derden als jegens de VZW of IVZW verantwoordelijk voor de vervulling van
hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

2° van de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers toekomen en die
hun niet konden worden afgegeven.
Art. 2:137. Voor elke vereffening worden ter griffie in het in artikel 2:7 bedoelde dossier, de volgende stukken neergelegd:

Afdeling 3. Vereffening van stichtingen.
Art. 2:140. Bij de beëindiging van de vereffening brengen de vereffenaars verslag uit bij de rechtbank, waarbij een overzicht van de waarden van de stichting en van het gebruik ervan, alsmede het voorstel van bestemming van het actief wordt

1° in voorkomend geval, de kopie van de in artikel 2:110, § 2, bedoelde verslagen;

voorgelegd. De rechtbank verleent toestemming om de goederen te bestemmen met inachtneming van de statuten.

2° in voorkomend geval, een kopie van de in artikel 2:125 bedoelde vereffeningsstaten;

De rechtbank spreekt de sluiting van de vereffening uit.

3° de uittreksels van de in de artikelen 2:9, § 1, 7°, 2:10, § 1, 7°, en 2:136 bedoelde bekendmakingen;

Art. 2:141. De bestemming van het actief mag de rechten van de schuldeisers niet schaden.

4° in voorkomend geval, het in artikel 2:133 bedoelde en goedgekeurde plan voor de verdeling van de activa;
5° in voorkomend geval, de lijst van de in artikel 2:119 bedoelde homologaties en bevestigingen.
Elke belanghebbende kan kosteloos inzage nemen van het dossier en er tegen betaling van de griffiekosten een kopie van
verkrijgen.
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TITEL 9. Rechtsvorderingen en verjaring.

De rechtsvorderingen ingesteld door buitenlandse rechtspersonen die in België een bijkantoor hebben, zijn evenwel niet

Art. 2:142. De rechtsvorderingen tegen vennootschappen, verenigingen en stichtingen verjaren door verloop van dezelf-

Art. 2:149. Zij die in België met het bestuur van een bijkantoor van een buitenlandse rechtspersoon zijn belast, dragen

de tijd als de rechtsvorderingen tegen natuurlijke personen.

jegens derden dezelfde aansprakelijkheid als degenen die een Belgische rechtspersoon besturen.

Art. 2:143. § 1. [...]

ontvankelijk indien zij hun oprichtingsakte niet hebben neergelegd overeenkomstig artikel 2:24.

BOEK 3. De jaarrekening.

§ 2. Met betrekking tot verenigingen en stichtingen verjaren door verloop van vijf jaren:
- alle rechtsvorderingen tegen bestuurders, dagelijks bestuurders, commissarissen, vereffenaars, tegen vaste vertegen-

TITEL 1. Jaarrekeningen van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.

woordigers van rechtspersonen die één van de voornoemde functies bekleden, of tegen alle andere personen die ten
aanzien van de vereniging of stichting werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad wegens verrichtingen in

HOOFDSTUK 1. Jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen.

verband met hun taak, te rekenen vanaf die verrichtingen of, indien ze met opzet verborgen zijn gehouden, te
rekenen vanaf de ontdekking;
- alle rechtsvorderingen tegen de vereffenaars als zodanig, te rekenen van de bekendmaking van de sluiting van de

Afdeling 1. De jaarrekening.
Art. 3:1-3:3. [...]

vereffening voorgeschreven bij artikel 2:136 of 2:17;
Afdeling 2. Het jaarverslag.
- de vorderingen van schuldeisers bedoeld in artikel 2:133, te rekenen van de bekendmaking van het besluit betreffende de bestemming van het actief.
§ 3. De vordering tot heropening van de vereffening verjaart na het verstrijken van een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf

Art. 3:4-3:6. [...]
Afdeling 3. Het verslag van betalingen aan overheden.

de bekendmaking van de sluiting van de vereffening. Zij kan niet meer worden ingesteld na het verstrijken van een termijn
van één jaar te rekenen vanaf de dag waarop het vergeten actieve vermogensbestanddeel werd ontdekt.

Art. 3:7-3:8. [...]

§ 4. De vorderingen tot nietigverklaring van een fusie of splitsing, bedoeld in de artikelen 12:19, 12:20 en 13:7, kunnen niet

Afdeling 4. Openbaarmakingsverplichtingen.

meer worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van zes maanden te rekenen van de dag waarop de fusie of de
splitsing kan worden tegengeworpen aan degene die de nietigheid inroept, dan wel wanneer de toestand is geregulari-

Onderafdeling 1. Belgische vennootschappen.

seerd.
Art. 3:9-3:18. [...]
De vorderingen tot nietigverklaring van een besluit van een orgaan van een rechtspersoon bedoeld in artikel 2:44 kunnen
niet meer worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van zes maanden te rekenen van de dag waarop de beslu-

Onderafdeling 2. Correctie van de jaarrekening.

iten kunnen worden tegengeworpen aan degene die de nietigheid inroept of van de dag waarop hij er kennis van heeft
gekregen.

Art. 3:19. [...]

Art. 2:144 – 2:145. [...]

Onderafdeling 3. Buitenlandse vennootschappen.

TITEL 10. Internationaal privaatrechtelijke bepalingen.

Art. 3:20. [...]

Art. 2:146. Dit wetboek is van toepassing op rechtspersonen die hun statutaire zetel in België hebben.

HOOFDSTUK 2. De geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag en de openbaarmakingsvoorschriften.

Art. 2:147. De leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats

Afdeling 1. Toepassingsgebied.

in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op de statutaire zetel
van de rechtspersoon, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van

Art. 3:21. [...]

de rechtspersoon en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.
Afdeling 2. Algemeen: de consolidatieverplichting.
Art. 2:148. De rechtspersonen die hun statutaire zetel in het buitenland hebben, kunnen in België hun werkzaamheden
verrichten en in rechte optreden, en er een bijkantoor oprichten.
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Art. 3:22-3:28. [...]
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Afdeling 3. Consolidatiekring en geconsolideerde jaarrekening.

§ 3. Kleine VZW’s of IVZW’S kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat de Koning vaststelt.

Art. 3:29-3:31. [...]

§ 4. MicroVZW’s of microIVZW’s kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een microschema dat de Koning vaststelt.

Afdeling 4. Jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.

§ 5. Paragraaf 1, derde lid, en paragrafen 2 tot 3 zijn niet van toepassing op:

Art. 3:32. [...]

1° VZW’s of IVZW’s die wegens de aard van hun hoofdactiviteit zijn onderworpen aan bijzondere, uit een wetgeving of
een overheidsreglementering voorvloeiende, regels betreffende het houden van hun boekhouding en betreffende

Afdeling 5. Geconsolideerd verslag van betalingen aan overheden.
Art. 3:33-3:34. [...]

hun jaarrekening, voor zover zij minstens gelijkwaardig zijn aan die bepaald op grond van deze titel;
2° verenigingen als bedoeld in artikel 1, 1°, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de

Afdeling 6. Openbaarmakingsvoorschriften.
Art. 3:35-3:36. [...]

politieke partijen.
§ 6. Andere dan kleine VZW’s of IVZW’s moeten één of meer commissarissen belasten met de controle van de financiële
toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, van de verrichtingen
die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

HOOFDSTUK 3. Koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van deze titel en uitzonderingsbepalingen.
De commissaris wordt door de algemene vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen,
Art. 3:37-3:42. [...]

van het Instituut van bedrijfsrevisoren.

HOOFDSTUK 4. Strafbepalingen.

§ 7. Binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan door de algemene vergadering wordt de jaarrekening van de andere
VZW’s of IVZW’s dan de VZW’s of IVZW’s die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de

Art. 3:43-3:46. [...]

in paragraaf 2 bedoelde criteria overschrijden door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België.

TITEL 2. Jaarrekeningen en begrotingen van verenigingen.

Overeenkomstig het eerste lid worden gelijktijdig neergelegd:
1° een stuk met de naam en voornaam van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissarissen die in functie

Art. 3:47. § 1. Het bestuursorgaan maakt ieder jaar een jaarrekening op, in de vorm en met de inhoud bepaald door de

zijn;

Koning.
2° in voorkomend geval, het verslag van de commissaris;
De jaarrekening van de VZW of de IVZW , alsook de begroting van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, moeten binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden

3° in voorkomend geval, het jaarverslag.

voorgelegd aan de algemene vergadering.
De Koning bepaalt de modaliteiten en de voorwaarden voor de neerlegging van de in het eerste en het tweede lid bedoelHet bestuursorgaan maakt elk jaar een inventaris op volgens de waarderingsmaatstaven bepaald door de Koning.

de stukken, evenals het bedrag en de wijze van betaling van de kosten van de openbaarmaking. De neerlegging wordt
alleen aanvaard indien de op grond van dit lid vastgestelde bepalingen worden nageleefd.

§ 2. Kleine VZW’s of IVZW’s kunnen hun jaarrekening opmaken overeenkomstig een door de Koning bepaald vereenvoudigd model indien op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria worden overschreden:

Binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding van de neerlegging wordt daarvan melding gemaakt in een door de Nationale Bank van België aangelegd bestand op een drager en volgens de nadere regels die de Koning vaststelt. De tekst van de

1° een jaargemiddelde van 5 werknemers, bepaald overeenkomstig artikel 1:28, § 5;

vermelding wordt door de Nationale Bank van België neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank die het dossier
van de VZW of IVZW als bedoeld in artikel 2:7 aanlegt en wordt bij dat dossier gevoegd.

2° in totaal 334 500 euro aan andere dan niet recurrente ontvangsten, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde;
De Nationale Bank van België reikt aan degenen die er, zelfs schriftelijk, om vragen, een kopie in de door de Koning vast3° in totaal 1 337 000 euro aan bezittingen;

gestelde vorm uit, hetzij van alle stukken die haar op grond van het eerste en het tweede lid worden overgezonden, hetzij
van de stukken als bedoeld in het eerste en het tweede lid die haar worden overgezonden en betrekking hebben op de

4° in totaal 1 337 000 euro aan schulden.

met name genoemde verenigingen en op bepaalde jaren. De Koning stelt het bedrag vast dat aan de Nationale Bank van
België moet worden betaald voor de verkrijging van de in dit lid bedoelde kopieën.

De Koning kan de in het eerste lid bedoelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De griffies van de rechtbanken ontvangen van de Nationale Bank van België kosteloos en onverwijld een kopie van alle
stukken bedoeld in het eerste en het tweede lid in de vorm die door de Koning is vastgesteld.
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De Nationale Bank van België is bevoegd om, volgens de nadere regels die de Koning vaststelt, algemene en anonieme

b) het door de vereniging gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en kasstroomrisico.

statistieken op te maken en bekend te maken over het geheel of een gedeelte van de gegevens vervat in de stukken die
haar met toepassing van het eerste en het tweede lid worden overgezonden.

Art. 3:49. § 1. De jaarrekening, zelfs goedgekeurd door de algemene vergadering en ingediend overeenkomstig artikel
3:47, kan niet alleen worden gecorrigeerd in geval van materiële fouten, valse of dubbel geboekte posten als bedoeld in

§ 8. Paragraaf 7, eerste lid, is niet van toepassing op de in paragraaf 5, 2°, bedoelde verenigingen.

artikel 1368 van het Gerechtelijk Wetboek, maar ook in geval van dwaling in rechte of in feite, met inbegrip van een dwaling
in de waardering van een post of een inbreuk op het boekhoudrecht.

§ 9. De minister bevoegd voor Justitie of zijn afgevaardigde kan in bijzondere gevallen, na een gemotiveerd advies van
de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, toestaan dat wordt afgeweken van de koninklijke besluiten genomen ter

Zij moet worden gecorrigeerd indien de verrichte boeking een inbreuk op het boekhoudrecht impliceert, waardoor de

uitvoering van deze titel.

jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en het resultaat van de VZW of IVZW.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen wordt in kennis gesteld van het besluit van de minister of zijn afgevaar-

§ 2. Tenzij de correctie resulteert uit de rechtzetting door het bestuursorgaan van loutere materiële fouten, moet zij ter

digde.

goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering wanneer dat wettelijk is vereist.

De VZW of IVZW waarvoor de afwijking werd toegestaan vermeldt deze afwijking onder de waarderingsregels in de toe-

Art. 3:50. Elke buitenlandse vereniging, die een bijkantoor heeft in België, is gehouden haar jaarrekening over het laatst

lichting bij de jaarrekening.

afgesloten boekjaar neer te leggen bij de
Nationale Bank van België, in de vorm waarin deze rekeningen werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt

Art. 3:48. § 1. De bestuursorganen van de andere dan de kleine VZW’s of IVZW’s, stellen een verslag op waarin zij reken-

volgens het recht van de Staat waaronder de vereniging valt.

schap geven van hun beleid.
Deze neerlegging gebeurt jaarlijks, binnen de maand volgend op de goedkeuring ervan, en ten laatste zeven maanden na
§ 2. Het jaarverslag bedoeld in paragraaf 1 bevat:

de datum van afsluiting van het boekjaar.

1° ten minste een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van de activiteiten en van de positie van de
vereniging, evenals een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij wordt geconfronteerd.
Dit overzicht bevat een evenwichtige en volledige analyse van de ontwikkeling en de resultaten van de activiteiten en
van de positie van de vereniging die in overeenstemming is met de omvang en de complexiteit van deze activiteiten.
In zoverre noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de vereniging, omvat de
analyse zowel financiële als, in voorkomend geval, niet-financiële essentiële prestatie- indicatoren die betrekking hebben
op de specifieke activiteiten van de vereniging, met inbegrip van informatie over milieuen personeelsaangelegenheden.
In deze analyse verwijst het jaarverslag in voorkomend geval naar en aanvullende uitleg over de bedragen vermeld in de
jaarrekening;
2° informatie over de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden;
3° inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vereniging aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor
zover deze inlichtingen niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vereniging;
4° informatie over de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;
5° gegevens over het bestaan van bijkantoren van de vereniging;
6° ingeval uit de balans een overgedragen verlies blijkt of uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende
boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, een verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de
veronderstelling van continuïteit;
7° wat betreft het gebruik door de vereniging van financiële instrumenten en voor zover zulks van betekenis is voor de
beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat:
a) de doelstellingen en het beleid van de vereniging inzake de beheersing van het financieel risico, met inbegrip van
haar beleid inzake hedging van alle belangrijke soorten voorgenomen transacties waarvoor hedge accounting
wordt toegepast, alsook
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TITEL 3. Jaarrekeningen en begrotingen van stichtingen.

De Koning bepaalt de modaliteiten en de voorwaarden voor de neerlegging van de in het eerste en het tweede lid bedoelde stukken, evenals het bedrag en de wijze van betaling van de kosten van de openbaarmaking. De neerlegging wordt
alleen aanvaard indien de op grond van dit lid vastgestelde bepalingen worden nageleefd.

Art. 3:51. § 1. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt het bestuursorgaan van de stichting de jaarrekening van het voorbije boekjaar op in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning,

Binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding van de neerlegging wordt daarvan melding gemaakt in een door de Natio-

alsook de begroting van het volgende boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft.

nale Bank van België aangelegd bestand op een drager en volgens de nadere regels die de Koning vaststelt. De tekst van de
vermelding wordt door de Nationale Bank van België neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank die het dossier

Het bestuursorgaan maakt elk jaar een inventaris op volgens de waarderingsmaatstaven bepaald door de Koning.

van de private stichting als bedoeld in artikel 2:7 aanlegt en wordt bij dat dossier gevoegd.

§ 2. Kleine stichtingen kunnen hun jaarrekening opmaken overeenkomstig een door de Koning bepaald vereenvoudigd

De Nationale Bank van België reikt aan degenen die er, zelfs schriftelijk, om vragen, een kopie in de door de Koning vast-

model indien op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria worden

gestelde vorm uit, hetzij van alle stukken die haar op grond van het eerste en het tweede lid worden overgezonden, hetzij

overschreden:

van de stukken als bedoeld in het eerste en het tweede lid die haar worden overgezonden en betrekking hebben op de
met name genoemde private stichtingen en op bepaalde jaren. De Koning stelt het bedrag vast dat aan de Nationale Bank

1° een jaargemiddelde van 5 werknemers, bepaald overeenkomstig artikel 1:28, § 5;

van België moet worden betaald voor de verkrijging van de in dit lid bedoelde kopieën.

2° in totaal 334 500 euro aan andere dan niet recurrente ontvangsten, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde;

De griffies van de rechtbanken ontvangen van de Nationale Bank van België kosteloos en onverwijld een kopie van alle
stukken bedoeld in het eerste en het tweede lid in de vorm die door de Koning is vastgesteld.

3° in totaal 1 337 000 euro aan bezittingen;
De Nationale Bank van België is bevoegd om, volgens de nadere regels die de Koning vaststelt, algemene en anonieme
4° in totaal 1 337 000 euro aan schulden. De Koning kan de in het eerste lid bedoelde bedragen aanpassen aan de
evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
§ 3. Kleine stichtingen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat de Koning vaststelt.

statistieken op te maken en bekend te maken over het geheel of een gedeelte van de gegevens vervat in de stukken die
haar met toepassing van het eerste en het tweede lid worden overgezonden.
§ 8. De minister bevoegd voor Justitie of zijn afgevaardigde kan in bijzondere gevallen, na een gemotiveerd advies van
de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, toestaan dat wordt afgeweken van de koninklijke besluiten genomen ter

§ 4. Microstichtingen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een microschema dat de Koning vaststelt.

uitvoering van deze titel.
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen wordt in kennis gesteld van het besluit van de minister of zijn afgevaar-

§ 5. Paragraaf 1, laatste lid, en de paragrafen 2 tot en met 3 zijn niet van toepassing op stichtingen die wegens de aard van

digde.

hun hoofdactiviteit zijn onderworpen aan bijzondere, uit een wetgeving of een overheidsreglementering voortvloeiende
regels betreffende het houden van hun boekhouding en betreffende hun jaarrekeningen voor zover deze regels minstens

De stichting waarvoor de afwijking werd toegestaan vermeldt deze afwijking onder de waarderingsregels in de toelichting

gelijkwaardig zijn aan die voorgeschreven op grond van deze titel.

bij de jaarrekening.

§ 6. Andere dan kleine stichtingen moeten één of meer commissarissen belasten met de controle van de financiële toe-

Art. 3:52. Het bestuursorgaan van de andere dan de kleine stichtingen, stelt een verslag op waarin het rekenschap geeft

stand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, van de verrichtingen die in

van zijn beleid.

de jaarrekening moeten worden vastgesteld.
Het jaarverslag bevat tenminste de in artikel 3:48, § 2, bedoelde gegevens.
De commissaris wordt door het bestuursorgaan benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het
Instituut van bedrijfsrevisoren.

Art. 3:53. De jaarrekening, zelfs goedgekeurd door het bestuursorgaan en ingediend overeenkomstig artikel 3:51, kan niet
alleen worden gecorrigeerd in geval van materiële fouten, valse of dubbel geboekte posten als bedoeld in artikel 1368 van

§ 7. Binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan door het bestuursorgaan wordt de jaarrekening van de andere stichtin-

het Gerechtelijk Wetboek, maar ook in geval van dwaling in rechte of in feite, met inbegrip van een dwaling in de waarder-

gen dan de stichtingen die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de in paragraaf 2

ing van een post of een inbreuk op het boekhoudrecht.

bedoelde criteria overschrijden door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Zij moet worden gecorrigeerd indien de verrichte boeking een inbreuk op het boekhoudrecht impliceert, waardoor de
Overeenkomstig het eerste lid worden gelijktijdig neergelegd:

jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en het resultaat van de stichting

1° een stuk met de naam en voornaam van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissarissen die in functie

Art. 3:54. Elke buitenlandse stichting, die een bijkantoor heeft in België, is gehouden haar jaarrekening over het laatst

zijn;

afgesloten boekjaar neer te leggen bij de
Nationale Bank van België, in de vorm waarin deze rekeningen werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt

2° in voorkomend geval, het verslag van de commissaris;

volgens het recht van de Staat waaronder de stichting valt.

3° in voorkomend geval, het jaarverslag.
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Deze neerlegging gebeurt jaarlijks, binnen de maand volgend op de goedkeuring ervan, en ten laatste zeven maanden na

Afdeling 8. Aansprakelijkheid.

de datum van afsluiting van het boekjaar.
Art. 3:71. [...]
De wettelijke controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.
HOOFDSTUK 2. Wettelijke controle van de jaarrekening.

TITEL 4. De wettelijke controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde
jaarrekening van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.

Art. 3:72-3:75. [...]

HOOFDSTUK 3. Wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening.
HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen inzake wettelijke controle.
Afdeling 1. Algemene regeling.
Afdeling 1. Definities.
Art. 3:76-3:80. [...]
Art. 3:55-3:57. [...]
Afdeling 2. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle van de geconsolideerde jaarrekening.
Afdeling 2. Benoeming.
Art. 3:81-3:82. [...]
Art. 3:58-3:60. [...]
Afdeling 3. Duur van het mandaat en aantal opeenvolgende mandaten.

HOOFDSTUK 4. Controle in vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht.

Art. 3:61. [...]

Afdeling 1. Aard van de controle.

Afdeling 4. Verplichtingen.

Art. 3:83-3:86. [...]

Onderafdeling 1. Principes van onafhankelijkheid.

Afdeling 2. Vennootschappen waar een commissaris is aangesteld.

Art. 3:62. [...]

Art. 3:87-3:92. [...]

Onderafdeling 2. Niet-controlediensten.

Afdeling 3. Vennootschappen waar geen commissaris is aangesteld.

Art. 3:63. [...]

Art. 3:93-3:94. [...]

Onderafdeling 3. Verhouding tussen de honoraria voor wettelijke controles en overige honoraria.

Afdeling 4. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle op vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht.

Art. 3:64. [...]
Art. 3:95. [...]
Afdeling 5. Honoraria.
Art. 3:65. [...]

HOOFDSTUK 5. Strafbepalingen.

Afdeling 6. Ontslag en opzegging.

Art. 3:96-3:97. [...]

Art. 3:66-3:67. [...]

TITEL 5. De wettelijke controle van de jaarrekening van verenigingen.

Afdeling 7. Bevoegdheden.
Art. 3:98. § 1. Onder “wettelijke controle van de jaarrekening” wordt verstaan, een controle van de jaarrekening, voor zover
Art. 3:68-3:70. [...]
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1° door het Belgisch recht wordt voorgeschreven met betrekking tot verenigingen als bedoeld in artikel 3:47, § 6,
overeenkomstig toegepast krachtens paragraaf 2;
2° op vrijwillige basis op verzoek van kleine verenigingen wordt uitgevoerd, wanneer deze opdracht gepaard gaat met de
bekendmaking van het verslag bedoeld in artikel 3:74.
§ 2. De artikelen 3:56 tot 3:64, 3:65, §§ 1 tot 6, 3:66 tot 3:71, 3:73 tot 3:75, met uitzondering van de artikelen 3:61, §§ 2 en 3,

DEEL. 2. De vennootschappen.
BOEK 4. De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap.
[...]

en 3:63, § 3 en van artikel 3:75, § 1, eerste lid, 6° en 8°, zijn van overeenkomstige toepassing op de VZW’s en IVZW’s die een
commissaris hebben benoemd. Ten behoeve van dit artikel moet het woord “vennootschap”, aangewend in voornoemde
artikelen, worden begrepen als “vereniging”.

TITEL 6. De wettelijke controle van de jaarrekening van stichtingen.
Art. 3:99. § 1. Onder “wettelijke controle van de jaarrekening” wordt verstaan, een controle van de jaarrekening, voor zover

BOEK 5. De besloten vennootschap.
[...]

BOEK 6. De coöperatieve vennootschap.

deze controle:
[...]
1° door het Belgisch recht wordt voorgeschreven met betrekking tot stichtingen als bedoeld in artikel 3:51, § 6,
overeenkomstig toegepast krachtens paragraaf 2 of;

BOEK 7. De naamloze vennootschap.

2° op vrijwillige basis op verzoek van kleine stichtingen wordt uitgevoerd, wanneer deze opdracht gepaard gaat met de
bekendmaking van het verslag bedoeld in artikel 3:74.
§ 2. De artikelen 3:56 tot 3:64, 3:65, §§ 1 tot 6, 3:66 tot 3:71, 3:73 tot 3:75, met uitzondering van de artikelen 3:61, §§ 2 en 3,
en 3:63, § 3 en van artikel 3:75, § 1, eerste lid, 6° en 8°, zijn van overeenkomstige toepassing op de stichtingen die een com-

[...]

BOEK 8. Erkenning van vennootschappen.

missaris hebben benoemd. Ten behoeve van dit artikel moeten de woorden “vennootschap” en “algemene vergadering”,
aangewend in voornoemde artikelen, worden begrepen als respectievelijk “stichting” en “bestuursorgaan”.

[...]

TITEL 7. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten, aandeelhouders en leden.

DEEL 3. De verenigingen en stichtingen.
BOEK 9. VZW

Art. 3:100. Moet met toepassing van artikel 3:72 geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer vennoten of aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, belast
met de taak bedoeld in artikel 3:73, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

TITEL 1. Algemene bepalingen.

Art. 3:101. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling, iedere

HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen.

vennoot of aandeelhouder individueel de onderzoeksen controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Art. 9:1. De VZW is een vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvan de leden in die hoedanigheid niet aansprakelijk zijn
voor de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Art. 3:102. De vergoeding van de externe accountant bedoeld in artikel 3:101 komt ten laste van de vennootschap indien
hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen kracht-

Art. 9:2. De oprichtingsakte bevat ten minste de gegevens die vermeld zijn in het in artikel 2:9, § 2, bedoelde uittreksel.

ens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
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vennootschap.

HOOFDSTUK 2. Leden en ledenregister.

Art. 3:103. Wordt geen commissaris benoemd, dan kunnen alle leden op de zetel van de VZW of IVZW alle notulen en

Art. 9:3. § 1. Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden. Dit register vermeldt

besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie,

de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het

die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereni-

adres van de zetel. Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in

ging raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van

dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat

de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst. Kopieën voor derden

het register wordt aangehouden in elektronische vorm. De Koning kan voorwaarden opleggen waaraan het elektronische

worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

register dient te voldoen.
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Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestig-

verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit

ing volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders

register kan niet worden verplaatst.

over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat

De vereniging moet, op mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbe-

ogenblik.

grip van de parketten, de griffies en de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde
ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de kopieën of uittrek-

Afdeling 2. Bevoegdheid en werkwijze.

sels uit dit register verstrekken die deze instanties nodig achten.
Art. 9:7. § 1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenli§ 2. De statuten van de vereniging bepalen onder welke voorwaarden derden die een band hebben met de vereniging als

jking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering

toegetreden lid van de vereniging kunnen worden beschouwd. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden

bevoegd is.

uitsluitend door de statuten bepaald.
De statuten kunnen de bevoegdheden van het bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden
HOOFDSTUK 3. Nietigheid.

tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Art. 9:4. De nietigheid van de vereniging kan alleen in de hiernavolgende gevallen worden uitgesproken:

§ 2. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Onverminderd artikel 9:5, eerste lid, kunnen de statuten aan een of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vereniging

1° wanneer het aantal geldig verbonden oprichters minder dan twee bedraagt;

alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Zodanige vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18.

2° wanneer de oprichting niet heeft plaatsgehad bij authentieke of onderhandse akte;
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperking kan niet
3° wanneer de statuten de vermeldingen bedoeld in artikel 2:9, § 2, 2° en 4°, niet bevatten;

aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling
onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders.

4° wanneer het doel of het voorwerp waarvoor zij is opgericht, of haar werkelijk doel of voorwerp, strijdig is met de wet of
met de openbare orde;

Art. 9:8. § 1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechteli-

5° wanneer zij is opgericht met als doel rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordelen als bedoeld in artikel 1:4 te

jke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere

verschaffen aan haar leden, haar toegetreden leden, aan de leden van haar bestuursorgaan of aan enig andere

bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang

persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het
bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

TITEL 2. Organen.

In de vereniging die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de in artikel 3:47, § 2, bedoelde criteria overschrijdt, omschrijft het bestuursorgaan in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing

HOOFDSTUK 1. Bestuur.

of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging en verantwoordt hij het genomen besluit.
Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening

Afdeling 1. Samenstelling.

wordt neergelegd.

Art. 9:5. De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt, die natu-

Ingeval de vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

urlijke of rechtspersonen zijn.

In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke
gevolgen voor de vereniging van de besluiten van het bestuursorgaan waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het

Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang

eerste lid bestaat.

het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende
stem toekent, van rechtswege haar werking.

In geen enkele vereniging mag de bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in eerste lid deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.

Art. 9:6. § 1. De bestuurders worden door de algemene vergadering van leden benoemd, hetzij voor een bepaalde, hetzij

Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de

voor een onbepaalde termijn; zij kunnen voor de eerste maal worden aangeduid in de oprichtingsakte.

beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of
de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

§ 2. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.

§ 2. Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 genoemde personen om de nietigheid of de opschorting
van de beslissing van het bestuursorgaan te vorderen, kan de vereniging de nietigheid vorderen van beslissingen of ver-
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richtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die
beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
§ 3. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruike-

2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt
toegekend;
3° de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;

lijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden
voor soortgelijke verrichtingen.
Art. 9:9. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden ge-

4° de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de
verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;

nomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
5° de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
De statuten kunnen bepalen dat een bestuurder zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een ander bestuurder kan laten vertegenwoordigen.

6° de ontbinding van de vereniging; 7° de uitsluiting van een lid;

De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die

8° de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een

erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van

erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

het bestuursorgaan.
9° om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
Afdeling 3. Dagelijks bestuur.
10° alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
Art. 9:10. De statuten kunnen bepalen dat het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, kan opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,

Onderafdeling 2. Bijeenroeping van de algemene vergadering.

gezamenlijk of als college optreden.
Art. 9:13. Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het

In voorkomend geval kan de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet die bijeenroepen wanneer een

dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat

vijfde van de leden van de vereniging het vragen.

ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, roept de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als

dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit

college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18. Beperkingen

verzoek, tenzij de statuten anders bepalen.

aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Art. 9:14. Alle leden, bestuurders en commissarissen worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering
opgeroepen. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend

Afdeling 4. Overschrijding van het voorwerp.

voorstel wordt op de agenda gebracht.

Art. 9:11. De vereniging is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de dagelijks bestuurders en van
de bestuurders die overeenkomstig artikel 9:7, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien

Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzon-

die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vereniging bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,

den van de stukken die krachtens dit wetboek aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende
bewijs.

Onderafdeling 3. Deelneming aan de algemene vergadering.

HOOFDSTUK 2. De algemene vergadering van leden.

Art. 9:15. De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid of, indien de
statuten het toelaten, door een persoon die geen lid is.

Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen.
Art. 9:16. Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag,
Onderafdeling 1. Bevoegdheden.

neemt hij deel aan de vergadering.

Art. 9:12. Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

Onderafdeling 4. Verloop van de algemene vergadering.

1° de statutenwijziging;

Art. 9:17. Tenzij de statuten anders bepalen, heeft ieder lid op de algemene vergadering een gelijk stemrecht.
Art. 9:18. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vereni-
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ging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade

drie maanden wordt opgeschort met ingang van de datum van die verzending tot aan de toezending van alle gevraagde

kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.

stukken.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of

De machtiging kan enkel worden verleend indien de vereniging heeft voldaan aan de bepalingen van artikel 2:9.

schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het
belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten

Het bedrag bedoeld in het eerste lid kan worden gewijzigd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling
van zijn taak.

TITEL 4. Uittreding en uitsluiting van leden.

De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

Art. 9:23. Elk lid van de vereniging is vrij uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan. Onverminderd
artikel 2:9, § 2, 5°, kan een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, worden geacht ontslag te nemen.

Afdeling 2. De gewone algemene vergadering.
De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid moet worden gehoord. De uitsluiting kan
Art. 9:19. Het bestuursorgaan licht de financiële toestand en de uitvoering van de begroting toe.

slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheidsen meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Art. 9:20. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan
de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand

Een ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet

van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra-

terugvorderen. De statuten kunnen evenwel bepalen dat de leden een recht op terugkeer van hun inbreng hebben.

statutaire of met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Afdeling 3. De buitengewone algemene vergadering.

TITEL 5. Erkenning van de VZW als beroepsvereniging.

Art. 9:21. De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten,

Art. 9:24. § 1. Een VZW uitsluitend gevormd voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen

wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste twee derde

van haar leden kan door de minister die Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, worden erkend als “beroepsverenig-

van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

ing” of “federatie van beroepsverenigingen”.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt

§ 2. De erkenning wordt uitsluitend verleend aan een VZW waarvan het voorwerp in overeenstemming is met paragraaf 1

en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet

en die zelf beroep noch ambacht uit oefent.

binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij

Worden haar echter toegelaten:

onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
1° de overeenkomsten, en namelijk de aan- en verkopen nodig tot instandhouding van haar leerwerkhuizen;
Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de
teller noch in de noemer worden meegerekend.

2° de aankopen, met het oog op doorverkoop aan haar leden, van grondstoffen, zaden, meststoffen, vee, machines en
andere werktuigen, en, in het algemeen, van alle voorwerpen die tot de uitoefening van het beroep of het ambacht
van deze leden behoren;

TITEL 3. Giften.

3° de aankopen van de opbrengsten van het beroep of van het ambacht van haar leden, en hun doorverkoop;

Art. 9:22. Met uitzondering van handgiften, behoeft elke gift onder de levenden aan de vereniging waarvan de waarde

4° alle commissieverhandelingen, voor haar leden, betreffende de verrichtingen in dit lid, 2° en 3°;

hoger is dan 100 000 euro een machtiging door de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger.
5° de aankopen van vee, machines en andere werktuigen, en, in het algemeen, van alle voorwerpen bestemd om de
De gift wordt geacht te zijn gemachtigd indien de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger niet heeft gereageerd

eigendom te blijven van de vereniging om te worden gebruikt door haar leden, bij verhuring of anders, met het oog op

binnen een termijn van drie maanden te rekenen van het aan hem gerichte verzoek tot machtiging.

de uitoefening van hun beroep of van hun ambacht.

De minister van Justitie bepaalt welke stukken bij het verzoek moeten worden gevoegd.

Om te worden erkend moeten de statuten van de vereniging bovendien het volgende vermelden:

Ingeval het door de vereniging toegezonden dossier niet volledig is, stelt de minister van Justitie of zijn vertegenwoordi-

1° de voorwaarden voor de in- en uittrede van de verschillende door de statuten erkende categorieën van leden; ieder lid

ger de vereniging daarvan bij aangetekende brief in kennis, met vermelding van de ontbrekende stukken. De termijn van

heeft het recht te allen tijde de vereniging te verlaten; deze laatste kan, in voorkomend geval, slechts zijn vervallen en
lopende bijdragen eisen;
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2° de voorwaarden waaraan de leden van het bestuursorgaan moeten voldoen en de duur van hun mandaat, dat niet
langer mag zijn dan vier jaar en op elk ogenblik kan worden beëindigd door de algemene vergadering;
3° de sancties die de vereniging in voorkomend geval oplegt bij niet-naleving van haar reglementen.

BOEK 10. IVZW.
TITEL 1. Algemene bepalingen.

4° de verbintenis om, samen met de tegenpartij, de middelen te zoeken om hetzij bij verzoening, hetzij bij arbitrage ieder
geschil over de werkvoorwaarden dat de vereniging aangaat te beslechten.

HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen.

De sancties bedoeld onder het derde lid, 3°, mogen geen verband hebben met bepalingen of feiten die van aard zouden

Art. 10:1. De IVZW is een vereniging waarvan de rechtspersoonlijkheid wordt erkend door de Koning en die een doel van

zijn inbreuk te maken op de rechten van personen vreemd aan de vereniging.

internationaal nut nastreeft. Haar leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Indien om een erkenning als federatie van beroepsverengingen wordt verzocht, moeten de statuten bovendien erin voorzien dat de verbonden verenigingen de federatie te allen tijde mogen verlaten, mits naleving van een opzeggingstermijn

Art. 10:2. De oprichtingsakte bevat ten minste de gegevens die vermeld zijn in het in artikel 2:10, § 2, bedoelde uittreksel.

van drie maanden, en de wijze waarop de terugtrekking wordt geregeld bepalen.
Art. 10:3. Elke vordering ingesteld door de vereniging die de formaliteiten omschreven in artikel 2:10 niet in acht heeft
§ 3. De erkenningsprocedure wordt vastgesteld door de Koning.

genomen, wordt opgeschort. Alvorens de vordering niet ontvankelijk te verklaren, bepaalt de rechter een termijn waarbinnen de vereniging deze formaliteiten vooralsnog kan naleven.

Art. 9:25. De vereniging erkend als beroepsvereniging of federatie van beroepsverenigingen mag in rechte optreden,
hetzij als eiser, hetzij als verweerder, voor de verdediging van de persoonlijke rechten waarop haar leden aanspraak mogen

HOOFDSTUK 2. Nietigheid.

maken in die hoedanigheid, onverminderd het recht voor die leden om rechtstreeks op te treden, zich bij het geding aan
te sluiten of tussen te komen in de loop van het rechtsgeding.

Art. 10:4. De nietigheid van de vereniging kan alleen in de hiernavolgende gevallen worden uitgesproken:

Dat is met name het geval voor de rechtsgedingen tot uitvoering van de overeenkomsten gesloten door de vereniging

1° wanneer het aantal geldig verbonden oprichters minder dan twee bedraagt;

voor haar leden, en voor de rechtsgedingen tot vergoeding der schade veroorzaakt door hun niet-uitvoering.
2° wanneer de oprichtingsakte niet werd opgemaakt in de vereiste vorm;
Art. 9:26. Alle akten of stukken uitgaande van de vereniging erkend als beroepsvereniging of federatie van verenigingen
erkend als beroepsvereniging vermelden haar hoedanigheid als VZW erkend als beroepsvereniging of als federatie van

3° wanneer de statuten de vermeldingen bedoeld in artikel 2:10, § 2, 2° en 3°, niet bevatten;

beroepsverenigingen.
4° wanneer het doel of het voorwerp waarvoor zij is opgericht, of haar werkelijk doel of voorwerp, strijdig is met de wet of

TITEL 6. Buitenlandse verenigingen.

met de openbare orde;
5° wanneer zij is opgericht met als doel rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordelen als bedoeld in artikel 1:4 te

Art. 9:27. De ondernemingsrechtbank kan op verzoek van het openbaar ministerie of van enige belanghebbende de sluit-

verschaffen aan haar leden, haar toegetreden leden, aan de leden van haar bestuursorgaan of aan enig andere

ing bevelen van een Belgisch bijkantoor van een buitenlandse vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvan de activiteit-

persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

en op ernstige wijze strijdig zijn met de statuten van de vereniging waarvan het afhangt, of met de wet of met de openbare
orde. De vereniging, het openbaar ministerie of elke belanghebbende legt de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke
beslissing tot sluiting van het bijkantoor binnen een maand neer ter griffie van de ondernemingsrechtbank waar het in

TITEL 2. Organen.

artikel 2:23 bedoelde dossier wordt gehouden.
HOOFDSTUK 1. De algemene vergadering van leden.
Elke vordering ingesteld door een bijkantoor of door de vereniging waarvan dat bijkantoor afhangt, wordt opgeschort
indien het bijkantoor of de vereniging de formaliteiten omschreven in artikel 2:25 niet in acht heeft genomen. Alvorens de

Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen.

vordering niet-ontvankelijk te verklaren, bepaalt de rechter een termijn waarbinnen het bijkantoor of de vereniging die
formaliteiten vooralsnog kan naleven.

Onderafdeling 1. Bevoegdheden.

Artikel 9:22 is van overeenkomstige toepassing op giften aan buitenlandse verenigingen.

Art. 10:5. Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
1° de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
2° de goedkeuring van de jaarrekening;
3° alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
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Onderafdeling 2. Bijeenroeping van de algemene vergadering.

De minister van Justitie bepaalt welke stukken bij het verzoek moeten worden gevoegd.
Ingeval het door de vereniging toegezonden dossier niet volledig is, stelt de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger

Art. 10:6. Onverminderd de in de statuten bepaalde wijze van bijeenroeping, kan, in voorkomend geval, de commissaris

de vereniging daarvan bij aangetekende brief in kennis, met vermelding van de ontbrekende stukken. De termijn van drie

de algemene vergadering bijeenroepen.

maanden wordt opgeschort met ingang van de datum van die
verzending tot aan de toezending van alle gevraagde stukken.

Hij moet die bijeenroepen wanneer een vijfde van de leden van de vereniging het vragen.
De machtiging kan enkel worden verleend indien de vereniging heeft voldaan aan de bepalingen van artikel 2:10.
Onderafdeling 3. Deelneming aan de algemene vergadering.
Het bedrag bedoeld in het eerste lid kan worden gewijzigd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.
Art. 10:7. Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag,
neemt hij deel aan de vergadering.

BOEK 11. Stichtingen.

Afdeling 2. De gewone algemene vergadering.
Art. 10:8. Ieder jaar maakt het bestuursorgaan de begroting van het volgende boekjaar op. De algemene vergadering

TITEL 1. Algemene bepalingen.

keurt de begroting goed tijdens haar eerstvolgende vergadering.
HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen.
HOOFDSTUK 2. Bestuur.

Art. 11:1. De stichting kan worden erkend als zijnde van openbaar nut indien zij gericht is op de verwezenlijking van een
werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard.

Afdeling 1. Bestuur en vertegenwoordiging
Art. 10:9. De statuten bepalen de vorm, de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Stichtingen die zijn erkend als zijnde van openbaar nut dragen de naam “stichting van openbaar nut”. De andere stichtingen dragen de naam “private stichting”.

De statuten bepalen de wijze van aanwijzing van de personen bevoegd om de IVZW te vertegenwoordigen tegenover
derden.

Art. 11:2. De oprichtingsakte bevat ten minste de gegevens die vermeld zijn in het in artikel 2:11, § 2, bedoelde uittreksel.

Afdeling 2. Dagelijks bestuur

De statuten kunnen erin voorzien dat, wanneer het belangeloos doel van de stichting is verwezenlijkt, de stichter of zijn
rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen of de goederen zelf kunnen terugnemen die de stich-

Art. 10:10. De statuten kunnen bepalen dat het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de ver-

ter aan de verwezenlijking van dat doel heeft besteed.

tegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, kan opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht

Art. 11:3. Elke vordering ingesteld door een stichting die de formaliteiten omschreven in artikel 2:11 niet in acht heeft

op dit orgaan.

genomen, wordt opgeschort. Alvorens de vordering niet-ontvankelijk te verklaren, bepaalt de rechter een termijn waarbinnen de stichting die formaliteiten vooralsnog kan naleven.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het
dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat

Art. 11:4. Indien ongewijzigde handhaving van de statuten gevolgen zou hebben die de stichter bij de oprichting re-

ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

delijkerwijze niet kan hebben gewild en de personen gemachtigd om de statuten te wijzigen dat nalaten, kan de ondernemingsrechtbank op verzoek van ten minste één bestuurder of op vordering van het openbaar ministerie de statuten

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als

wijzigen. Zij waakt erover daarbij zo min mogelijk van de bestaande statuten af te wijken.

college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18. Beperkingen
aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden

HOOFDSTUK 2. Nietigheid.

tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Art. 11:5. De nietigheid van een stichting kan alleen in de hiernavolgende gevallen worden uitgesproken:

TITEL 3. Giften.

1° wanneer de oprichtingsakte niet werd opgemaakt in de vereiste vorm;

Art. 10:11. Met uitzondering van handgiften, behoeft elke gift onder de levenden aan de vereniging waarvan de waarde

2° wanneer de statuten de vermeldingen bedoeld in artikel 2:11, § 2, 2° en 3°, niet bevatten;

hoger is dan 100 000 euro een machtiging door de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger.
3° wanneer het doel of het voorwerp waarvoor zij is opgericht, of haar werkelijk doel of voorwerp, strijdig is met de wet of
De gift wordt geacht te zijn gemachtigd indien de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger niet heeft gereageerd

met de openbare orde;

binnen een termijn van drie maanden te rekenen van het aan hem gerichte verzoek tot machtiging.
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4° wanneer zij is opgericht met als doel rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordelen als bedoeld in artikel 1:4 te

Art. 11:9. § 1. De andere bestuurders omschrijven in de notulen, of de enige bestuurder in een bijzonder verslag, de aard

verschaffen aan de stichters, de leden van haar bestuursorgaan of enig andere persoon, behalve voor het in de statuten

van de in artikel 11:8 bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de stichting en

bepaald belangeloos doel.

verantwoorden zij het genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd,
wordt dit deel van de notulen of dit verslag in zijn geheel opgenomen.

TITEL 2. Organen.

Ingeval de stichting een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor

HOOFDSTUK 1. Bestuur.

de stichting van de besluiten van het bestuursorgaan waarvoor een strijdig belang als bedoeld in artikel 11:8, § 1, bestaat.

Afdeling 1. Samenstelling.

§ 2. Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 genoemde personen om de nietigheid of opschorting van
de beslissing van het bestuursorgaan te vorderen, kan de stichting de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtin-

Art. 11:6. De stichting wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

gen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel of artikel 11:8,
§ 1, bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of

Indien er meerdere bestuurders zijn oefenen zij hun mandaat collegiaal uit.

had moeten zijn.

Afdeling 2. Bevoegdheid en werkwijze.

Art. 11:10. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Art. 11:7. § 1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de stichting.

De statuten kunnen bepalen dat een bestuurder zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een ander bestuurder kan laten vertegenwoordigen.

De bestuurders kunnen overeenkomen de taken onderling te verdelen. Zodanige taakverdeling kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Art. 11:11. Het bestuursorgaan is bevoegd voor de benoeming en de ambtsbeëindiging van de commissaris.
In voorkomend geval, kan de commissaris het bestuursorgaan bijeenroepen. Hij moet dit bijeenroepen wanneer de stich-

§ 2. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de stichting, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Onverminderd

ter of een vijfde van de bestuurders het vragen.

artikel 11:6, kunnen de statuten aan een of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vereniging alleen, gezamenlijk of collegiaal te vertegenwoordigen. Zodanige vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen

De commissaris woont de vergadering van het bestuursorgaan bij wanneer dit moet beraadslagen op grond van een door

onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18.

hem opgemaakt verslag.

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperking kan niet

Art. 11:12. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar maakt het bestuursorgaan

aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling

de begroting van het volgende boekjaar op.

onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders.
Art. 11:13. De ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de stichting haar zetel heeft, kan de afzetting uitspreArt. 11:8. § 1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die

ken van bestuurders die blijk hebben gegeven van kennelijke nalatigheid, die hun wettelijke of statutaire verplichtingen

onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechteli-

niet nakomen of die goederen van de stichting aanwenden in strijd met hun bestemming of voor een doel in strijd met de

jke aard heeft dat strijdig is met het belang van de stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere

statuten, met de wet of met de openbare orde.

bestuurders vóór het bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig
belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het

In dat geval benoemt de rechtbank de nieuwe bestuurders met naleving van de statuten.

is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
Afdeling 3. Dagelijks bestuur.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het
bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.

Art. 11:14. De statuten kunnen bepalen dat het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de stichting, alsook de vertegenwoordiging van de stichting wat dat bestuur aangaat, kan opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamen-

§ 2. Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict of hebben alle bestuurders een belangenconflict, dan

lijk of als college optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het

kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.

toezicht op dit orgaan.

§ 3. De voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking heb-

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het

ben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt

dagelijks leven van de stichting, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat

gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18. Beperkingen
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aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

DEEL 4. Herstructurering en omzetting.

TITEL 3. Giften.

BOEK 12. Herstructurering van vennootschappen.

Art. 11:15. Met uitzondering van handgiften, behoeft elke gift onder de levenden aan de stichting waarvan de waarde

[...]

hoger is dan 100 000 euro een machtiging door de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger.
De gift wordt geacht te zijn gemachtigd indien de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger niet heeft gereageerd

BOEK 13. Herstructurering van verenigingen en stichtingen.

binnen een termijn van drie maanden te rekenen van het aan hem gerichte verzoek tot machtiging.
De minister van Justitie bepaalt welke stukken bij het verzoek moeten worden gevoegd.

TITEL 1. De regeling inzake fusies en splitsingen.

Ingeval het door de stichting toegezonden dossier niet volledig is, stelt de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger de

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen.

stichting daarvan bij aangetekende brief in kennis, met vermelding van de ontbrekende stukken. De termijn van drie maanden
wordt opgeschort met ingang van de datum van die verzending tot aan de toezending van alle gevraagde stukken.

Art. 13:1. § 1. In afwijking van de bepalingen van boek 2, titel 8, hoofdstuk 2, kunnen de VZW’s, de IVZW’s en de stichtingen – onder de in deze titel bedoelde voorwaarden – beslissen zich te ontbinden zonder vereffening teneinde hun gehele

De machtiging kan enkel worden verleend indien de stichting heeft voldaan aan de bepalingen van artikel 2:11.

vermogen in te brengen in één of meer rechtspersonen die hun belangeloos doel verderzetten.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid kan worden gewijzigd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

§ 2. Wanneer de verrichting op wettige wijze uitwerking heeft:

TITEL 4. Buitenlandse stichtingen.

- gaat het gehele vermogen van de ontbonden rechtspersoon, zowel rechten als verplichtingen, over op de verkrijgende
rechtspersoon of rechtspersonen, in voorkomend geval, overeenkomstig de verdeling volgens het verrichtingsvoorstel
bedoeld in artikel 13:3;

Art. 11:16. De ondernemingsrechtbank kan op verzoek van het openbaar ministerie of van enige belanghebbende de
sluiting bevelen van een Belgisch bijkantoor van een buitenlandse stichting waarvan de activiteiten op ernstige wijze

- houden de ontbonden rechtspersonen van rechtswege op te bestaan; evenwel worden zij geacht te bestaan geduren-

strijdig zijn met de statuten van de stichting waarvan het afhangt, of strijdig zijn met de wet of met de openbare orde. De

de de in artikel 2:143, § 4, bepaalde termijn van zes maanden en, als een vordering tot nietigverklaring wordt ingesteld,

stichting, het openbaar ministerie of elke belanghebbende legt de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing

voor de duur van het geding tot op het ogenblik waarop over die vordering tot nietigverklaring uitspraak is gedaan bij

tot sluiting van het bijkantoor binnen een maand neer ter griffie van de ondernemingsrechtbank waar het in artikel 2:23

een in kracht van gewijsde gegane beslissing;

bedoelde dossier wordt gehouden.
- verliezen de leden van de ontbonden vereniging hun hoedanigheid tenzij het verrichtingsvoorstel bepaalt dij van
Elke vordering ingesteld door een bijkantoor of door de stichting waarvan dat bijkantoor afhangt, wordt opgeschort indi-

rechtswege lid worden van de verkrijgende VZW of IVZW.

en het bijkantoor of de stichting de formaliteiten omschreven in artikel 2:26 en 3:54 niet in acht heeft genomen. Alvorens
de vordering niet-ontvankelijk te verklaren, bepaalt de rechter een termijn waarbinnen het bijkantoor of de stichting die

Indien de verrichting als een splitsing is, zijn de artikelen 12:17 en 12:60 van overeenkomstige toepassing.

formaliteiten vooralsnog kan naleven.
HOOFDSTUK 2. Voorwaarden en procedures die moeten worden gevolgd.
Artikel 11:15 is van overeenkomstige toepassing op giften aan buitenlandse stichtingen.
Art. 13:2. § 1. Een VZW of een IVZW kan te allen tijde worden ontbonden door een besluit van haar algemene vergadering
genomen volgens de vereisten voor de wijziging van haar doel of haar voorwerp teneinde haar gehele vermogen in te
brengen in één of meer andere VZW’s of IVZW’s of in één of meer stichtingen, universiteiten of publiekrechtelijke rechtspersonen die het belangeloos doel ervan of een doel dat daar zou nauw mogelijk op aansluit moeten nastreven.
§ 2. Een private stichting kan te allen tijde worden ontbonden door een besluit van haar bestuursorgaan dat beslist met
eenparigheid van stemmen van de leden ervan teneinde haar gehele vermogen in te brengen in één of meer andere
private stichtingen of in één of meer andere stichtingen van openbaar nut, universiteiten of publiekrechtelijke rechtspersonen teneinde een niet gepersonaliseerd fonds erin op te richten om het belangeloos doel ervan na te streven.
Een stichting van openbaar nut kan te allen tijde worden ontbonden door een besluit van haar bestuursorgaan dat beslist
met eenparigheid van stemmen van de leden ervan teneinde haar gehele vermogen in te brengen in één of meer andere
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stichtingen van openbaar nut of in één of meer universiteiten of publiekrechtelijke rechtspersonen teneinde een niet ge-

De akten bedoeld in artikel 1 van de hypotheekwet van 16 december 1851 kunnen aan derden slechts worden tegenge-

personaliseerd fonds erin op te richten om het belangeloos doel ervan na te streven.

worpen overeenkomstig deze wet. Daartoe moeten de notulen van de algemene vergaderingen van alle rechtspersonen
die tot de fusie of splitsing hebben besloten, worden overgeschreven of ingeschreven.

§ 3. Over de ontbinding zonder vereffening voor voornoemde doeleinden kan enkel worden beslist mits de artikelen 13:3
en 13:4 in acht wordt genomen.

De overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom kan aan derden slechts worden tegengeworpen
overeenkomstig de bijzondere wetten die deze verrichtingen beheersen.

Art. 13:3. § 1. De bestuursorganen van de rechtspersonen die partij zijn bij de verrichting stellen gezamenlijk een verricht-

HOOFDSTUK 4. Zekerheidstelling.

ingsvoorstel op.
Art. 13:6. § 1. Uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akten
Het verrichtingsvoorstel omschrijft de redenen voor die verrichting en alle nadere regels ervan, alsmede indien het vermo-

houdende vaststelling van de verrichting, kunnen de schuldeisers van elke rechtspersoon die deelneemt aan de verricht-

gen van de ontbonden rechtspersoon in meerdere verkrijgende rechtspersonen wordt ingebracht, de wijze waarop het

ing wiens vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering

wordt verdeeld.

in rechte of via arbitrage een vordering heeft ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de verrichting, zekerheid
eisen niettegenstaande andersluidende bepaling.

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

De verkrijgende rechtspersoon aan wie deze verbintenis is toebedeeld, en, in voorkomend geval, de ontbonden rechtsper-

en, indien de verkrijgende rechtspersoon een VZW, een IVZW of een stichting vormt, een staat van activa en passiva ervan.

soon, kunnen elk deze rechtsvordering afweren door de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het

§ 2. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe

disconto.

accountant, stelt een verslag op over het verrichtingsvoorstel en de staat van activa en passiva die erbij wordt gevoegd.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, legt de meest
Indien geen enkele van de bij de verrichting betrokken rechtspersonen een commissaris heeft, kan in onderling overleg

gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de schuldplichtige recht-

tussen hen een bedrijfsrevisor of externe accountant worden aangewezen.

spersoon, zitting houdend in kort geding.

In de in deze paragraaf bedoelde verslagen wordt inzonderheid vermeld of in de staten waarop zij betrekking hebben, de

Onverminderd de rechten in de zaak zelf bepaalt de voorzitter de zekerheid die de rechtspersoon moet stellen en de ter-

toestand van de betrokken rechtspersoon op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

mijn waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen zekerheid moet worden gesteld gelet op de waarborgen
en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de verkrijgende rechtspersoon.

§ 3. Het verrichtingsvoorstel, de staat van activa en passiva van de partijen en het verslag van de commissaris of van de

Indien de zekerheid niet binnen de bepaalde termijn is gesteld, wordt de schuldvordering onverwijld opeisbaar, en zijn de

bedrijfsrevisor of de externe accountant over die staten worden aan de leden van de betrokken verenigingen of aan de

verkrijgende rechtspersonen hoofdelijk gehouden tot nakoming van deze verbintenis.

leden van de organen van de andere rechtspersonen die moeten beraadslagen over de verrichting bezorgd samen met de
agenda van die organen.

HOOFDSTUK 5. Nietigheid van de verrichting.

Art. 13:4. § 1. De besluiten van de organen bedoeld in artikel 13:2, §§ 1 en 2, hebben enkel uitwerking indien de verkrij-

Art. 13:7. De ondernemingsrechtbank kan, op verzoek van elke belanghebbende, de nietigheid van de verrichting uitspre-

gende rechtspersoon of rechtspersonen de inbreng aanvaarden.

ken indien de besluiten van de algemene vergaderingen die ze hebben goedgekeurd niet in de vereiste vorm zijn vastgesteld of indien die besluiten werden genomen terwijl het door deze titel voorgeschreven verrichtingsvoorstel of verslag

Indien het om een VZW of een IVZW gaat, moet het besluit worden genomen volgens de vereisten bedoeld in artikel 13:2,

van de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe accountants niet voorlagen.

§ 1, indien het om een stichting gaat volgens de vereisten bedoeld in paragraaf 2 van hetzelfde artikel en, indien het om
een andere rechtspersoon gaat, door het bevoegde orgaan volgens de vereisten bedoeld in de wettelijke, regelgevende of

Wanneer herstel van het gebrek dat tot de nietigheid van de verrichting kan leiden mogelijk is, verleent de rechtbank daar-

statutaire bepalingen die erop van toepassing zijn.

toe aan de betrokken rechtspersonen een termijn om de toestand te regulariseren.

§ 2. De notulen van de organen van de partijen bij de verrichting worden in authentieke vorm opgemaakt tenzij het om

Art. 13:8. Het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij

een universiteit of om een publiekrechtelijke rechtspersoon gaat.

de nietigheid van de verrichting wordt uitgesproken, alsook het uittreksel uit de rechterlijke beslissing waarbij het voornoemde bij voorraad uitvoerbare vonnis wordt tenietgedaan, worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de

§ 3. Deze notulen worden bij uittreksel neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:9, 2:10, 2:11, 2:15,

artikelen 2:9, 2:10, 2:11, 2:15, 2:16 en 2:17 naargelang het om een VZW, een IVZW of een stichting gaat.

2:16 of 2:17 naargelang het om een VZW, een IVZW of een stichting gaat en in voorkomend geval overeenkomstig de regels
die van toepassing zijn op de verkrijgende rechtspersoon indien zij een andere rechtsvorm heeft.

Dat uittreksel vermeldt:

HOOFDSTUK 3. Tegenwerpelijkheid aan derden.

1° de naam van elk van de rechtspersonen die aan de verrichting hebben deelgenomen;

Art. 13:5. De inbreng van het gehele vermogen van een VZW, van een IVZW of van een stichting kan aan derden slechts

2° de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft gewezen.

worden tegengeworpen onder de in artikel 2:18 bepaalde voorwaarden.
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Art. 13:9. De nietigheid doet op zichzelf geen afbreuk aan de geldigheid van de verbintenissen die ten laste of ten gunste
van de verkrijgende rechtspersonen zijn ontstaan tussen het tijdstip waarop de verrichting uitwerking heeft gehad en de

BOEK 14. Omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

datum waarop de beslissing waarbij de nietigheid wordt uitgesproken, wordt bekendgemaakt.
De betrokken rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor zodanige verbintenissen die ten laste van de verkrijgende

TITEL 1. Omzetting van een vennootschap

rechtspersonen zijn ontstaan.
HOOFDSTUK 1. Algemene bepaling.

TITEL 2. Inbreng om niet van algemeenheid of van bedrijfstak.

Art. 14:1. [...]

Art. 13:10. Ingeval een beroep wordt gedaan op de mogelijkheid vervat in artikel 12:1, § 1, tweede lid, zijn artikel 12:103
en de artikelen waarnaar het verwijst, op overeenkomstige wijze van toepassing op de inbreng om niet van algemeenheid

HOOFDSTUK 2. Nationale omzetting.

of van bedrijfstak, door een VZW, een IVZW, een stichting van openbaar nut of een private stichting, ten voordele van een
rechtspersoon die tot een van de voormelde categorieën behoort.

Afdeling 1. Inleidende bepaling.

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

Art. 14:2. [...]

doorgevoerd:
Afdeling 2. Formaliteiten die het besluit tot omzetting van een vennootschap voorafgaan.
1° het woord “vennootschap” of het woord “vennootschappen” wordt telkens vervangen door het woord “rechtspersoon”
of het woord “rechtspersonen”;

Art. 14:3-14:7. [...]

2° in artikel 12:93, § 2, worden de bepalingen onder 2° en 4°, opgeheven;

Afdeling 3. Besluit tot omzetting.

3° in artikel 12:93, § 3, worden tussen de woorden “de algemene vergadering” en de woorden “van de inbrengende

Art. 14:8-14:11. [...]

vennootschap” de woorden “of, voor de rechtspersonen die geen algemene vergadering hebben, voor het
bestuursorgaan” ingevoegd;
4° in artikel 12:94, § 1, worden na de woorden “die de inbreng doet,” de woorden “of, voor de rechtspersonen die geen

Afdeling 4. Aansprakelijkheid bij omzetting.
Art. 14:12-14:13. [...]

algemene vergadering hebben, het bestuursorgaan,” ingevoegd;
Afdeling 5. Bepaling eigen aan de vennootscap onder firma.
5° in artikel 12:94, § 2, eerste lid, worden na de woorden “vanuit een juridisch en economisch oogpunt,” de woorden
“alsook in het licht van het voorwerp van de betrokken rechtspersonen”, ingevoegd;

Art. 14:14. [...]

6° in artikel 12:94, § 2, tweede lid, wordt de eerste zin vervangen als volgt: “Wanneer een rechtspersoon leden heeft,
wordt hen ten minste één maand vóór de algemene vergadering een kopie van het voorstel en van dat verslag

HOOFDSTUK 3. Grensoverschrijdende omzetting.

bezorgd.”;
Afdeling 1. Inleidende bepaling.
7° artikel 12:94, § 3, eerste lid, wordt vervangen als volgt: “Indien het besluit om de inbreng te doen, wordt genomen door
de algemene vergadering, gebeurt zulks met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten

Art. 14:15-14:17. [...]

voorgeschreven voor een statutenwijziging vastgelegd in artikel 9:21, tenzij de statuten strengere regels bevatten, dan
wel in de statuten, met toepassing van artikel 2:10, § 2, 8°.”;
8° artikel 12:95 wordt vervangen als volgt:

Afdeling 2. Emigratie.
Onderafdeling 1. Formaliteiten die het besluit tot grensoverschrijdende omzetting voorafgaan.

“De akte tot vaststelling van de inbreng van algemeenheid of van bedrijfstak wordt in authentieke vorm opgesteld.De
akte wordt neergelegd bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:9, 2:10 of 2:11. Zij wordt bij uittreksel bekendge-

Art. 14:18-14:22. [...]

maakt overeenkomstig de artikelen 2:15, 2:16 of 2:17. “.
Onderafdeling 2. Besluit tot grensoverschrijdende omzetting.
Art. 14:23-14:27. [...]
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Afdeling 3. Immigratie.

De akte van omzetting en de statuten worden gelijktijdig neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8
en 2:14, 1°. De akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel; de statuten worden enkel bij uittreksel bekend-

Art. 14:28-14:30. [...]

TITEL 2. Omzetting van een vennootschap in een VZW.
Art. 14:31. Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid kan worden omgezet in een VZW of een IVZW.

gemaakt in haar geheel.
Van de authentieke of onderhandse volmachten alsook van het verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant worden een uitgifte dan wel het origineel neergelegd, samen met de akte waarop zij betrekking hebben.
In geval van omzetting van een vennootschap in een IVZW heeft de akte van omzetting pas uitwerking na de goedkeuring
door de Koning. De omzetting kan aan derden slechts worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18.

Deze omzetting laat de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die blijft voortbestaan in de vorm van een VZW of een
IVZW, onverlet.

Art. 14:36. In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap blijven de vennoten onder firma of de gecommanditeerde vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van derden voor

Art. 14:32. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot omzetting, haar redenen en haar gevolgen voor de rechten van de

alle verbintenissen van de vennootschap voorafgaand aan de dag waarop de akte van omzetting aan derden kan worden

vennoten of aandeelhouders toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering.

tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.

Bij dat verslag worden de volgende documenten gevoegd:

TITEL 3. Omzetting van een VZW in een erkende CVSO of een CV erkend als SO.

1° het ontwerp van statuten van de VZW of IVZW waarin de vennootschap zal worden omgezet;
Art. 14:37. De VZW kan worden omgezet in een erkende CVSO of een CV erkend als SO.
2 ° een staat van activa en passiva van de vennootschap, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering
die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten;

Deze omzetting laat de rechtspersoonlijkheid van de VZW die blijft voortbestaan in de vorm van een coöperatieve vennootschap, onverlet.

3° het verslag van de commissaris van de vennootschap of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan
aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant over die staat, waarin hij inzonderheid aangeeft of het nettoactief

Art. 14:38. Het voorstel tot omzetting wordt toegelicht in een verslag van het bestuursorgaan dat wordt vermeld in de

werd overgewaardeerd.

agenda van de algemene vergadering.

Art. 14:33. Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en van de bijlagen erbij worden meegedeeld aan de ven-

Bij dat verslag worden de volgende documenten gevoegd:

noten of aandeelhouders samen met de oproeping tot de algemene vergadering overeenkomstig de artikelen 5:83, 6:70, §
1, 7:128 en 7:129. In de vennootschappen onder firma en in de commanditaire vennootschappen worden zij gevoegd aan

1° het ontwerp van de statuten van de coöperatieve vennootschap waarin de VZW zal worden omgezet;

de oproeping tot de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:32 worden die documenten eveneens onverwijld overgezonden aan de personen die hebben
voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

2° een staat van activa en passiva van de VZW, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over
het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten waarbij de activa en passiva worden gewaardeerd tegen
werkelijke waarde;

Iedere vennoot of aandeelhouder of houder van andere effecten heeft bovendien het recht om, vijftien dagen vóór de
vergadering, ter zetel van de vennootschap tegen overlegging van zijn effect of van het in artikel 7:41 bedoelde attest,
kosteloos een exemplaar van diezelfde stukken te verkrijgen.

3° het verslag van de commissaris van de VZW of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen
bedrijfsrevisor of externe accountant over die staat, waarin hij inzonderheid aangeeft of er overwaardering van het
nettoactief heeft plaatsgehad.

Art. 14:34. § 1. Het besluit tot omzetting is pas geldig goedgekeurd mits alle vennoten of aandeelhouders van de vennootschap unaniem daarmee instemmen.

Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en van de bijlagen erbij worden overeenkomstig artikel 2:32 gericht
aan de leden, tezelfdertijd als de oproepingsbrief voor de algemene vergadering die zich over de omzetting moet

§ 2. Onmiddellijk na het besluit tot omzetting worden de statuten van de vereniging die uit deze omzetting is ontstaan,

uitspreken.

met inbegrip van de bepalingen die het voorwerp ervan zouden wijzigen, vastgesteld op voorwaarde dat alle vennoten of
aandeelhouders van de vennootschap eveneens unaniem daarmee instemmen.

Art. 14:39. Het besluit tot omzetting is onderworpen aan de voorwaarden van artikel 9:21, derde en vierde lid.

Indien zulks niet gebeurt, blijft het besluit tot omzetting zonder gevolg.
Onmiddellijk na het besluit tot omzetting worden de statuten van de coöperatieve vennootschap die uit deze omzetting
Art. 14:35. De omzetting wordt, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte vastgesteld.

is ontstaan, vastgesteld onder dezelfde voorwaarden. Bij gebrek daaraan blijft het besluit tot omzetting zonder gevolg.

In die akte worden de conclusies van het verslag van de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant overge-

In de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt de tekst van het eerste en tweede lid opgenomen.

nomen.
Art. 14:40. De omzetting wordt, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte vastgesteld.
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overgenomen.

TITEL 4. Omzetting van een vereniging.

De akte van omzetting en de statuten worden gelijktijdig neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8

HOOFDSTUK 1. Nationale omzetting.

In die akte worden de conclusies van het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor of externe accountant

en 2:14, 1°. De akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel; de statuten worden enkel bij uittreksel bekendgemaakt.

Art. 14:46. Een VZW kan worden omgezet in een IVZW. Een IVZW kan worden omgezet in een VZW.

Van authentieke of onderhandse volmachten alsook van het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor of ex-

Die omzetting laat de rechtspersoonlijkheid van de vereniging die in een andere vorm blijft voortbestaan, onverlet.

terne accountant worden een uitgifte dan wel het origineel neergelegd, samen met de akte waarop zij betrekking hebben.
Art. 14:47. Het voorstel tot omzetting wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en
De omzetting kan aan derden worden tegengeworpen volgens de bepalingen van artikel 2:18.

dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering.

Art. 14:41. De artikelen 6:8, 6:10, 6:12, 6:13, eerste lid, 2°, 5° en 8°, 6:16, 6:17, 6:18, 6:111, 6:112 en 6:113 vinden geen toe-

Bij dat verslag worden de volgende documenten gevoegd:

passing in geval van omzetting van een VZW in een erkende CVSO of een CV erkend als SO.

1° het ontwerp van statuten van de IVZW of de VZW waarin de vereniging zal worden omgezet;

Art. 14:42. Het nettoactief van de VZW, zoals dat blijkt uit de staat bedoeld in artikel 14:38, moet in de jaarrekening van de

2° een staat van activa en passiva van de vereniging, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die

coöperatieve vennootschap worden uitgedrukt en op een onbeschikbare reserverekening worden geboekt, waarop artikel

over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten;

8:5, § 1, 3°, toepassing vindt.
3° het verslag van de commissaris van de (I)VZW, of, als er geen commissaris is, van een bedrijfsrevisor of externe
Art. 14:43. Het bedrag bedoeld in artikel 14:42 mag niet aan de aandeelhouders worden terugbetaald of uitgekeerd, in

accountant aangewezen door het bestuursorgaan, betreffende die staat, waarin inzonderheid wordt aangegeven of er

welke vorm dan ook.

enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad.

Na voldoening van alle schuldeisers bij de vereffening van de coöperatieve vennootschap geeft de vereffenaar of, in voor-

Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en van de bijlagen erbij wordt overeenkomstig artikel 2:32 gericht aan

komend geval, de curator, aan voornoemd bedrag een bestemming die zoveel mogelijk aansluit bij het doel dat de coöper-

de leden, tezelfdertijd als de oproepingsbrief voor de algemene vergadering die zich over de omzetting moet uitspreken.

atieve vennootschap overeenkomstig artikel 8:5, § 1, heeft vooropgesteld.
Art. 14:48. Het besluit tot omzetting is onderworpen aan de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor de wijziging
Gebeurt dat niet, dan veroordeelt de rechtbank, op verzoek van een aandeelhouder, van een belanghebbende derde of

van het voorwerp.

van het openbaar ministerie, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk tot betaling van de uitgekeerde sommen of tot
herstel van de gevolgen voortvloeiend uit de niet-naleving van de hierboven gestelde eisen inzake de bestemming van

Onmiddellijk na het besluit tot omzetting worden de statuten van de vereniging die uit deze omzetting is ontstaan, vast-

het in artikel 14:42 bedoelde bedrag.

gesteld onder dezelfde voorwaarden. Indien zulks niet gebeurt, blijft het besluit tot omzetting zonder gevolg.

Art. 14:44. Op verzoek van een aandeelhouder, van een belanghebbende derde, of van het openbaar ministerie, vero-

In de oproeping tot de algemene vergadering wordt de tekst van het eerste en tweede lid opgenomen.

ordeelt de rechtbank de leden van het bestuursorgaan, de vereffenaar(s) of de curator(s) hoofdelijk tot betaling van de
bedragen die in strijd met artikel 14:43, eerste lid, zijn terugbetaald of uitgekeerd. De aldus geïnde bedragen worden

Art. 14:49. De omzetting wordt, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte vastgesteld.

hetzij op een onbeschikbare reserverekening gestort, hetzij door de rechtbank overeenkomstig artikel 14:43, tweede lid,

In die akte worden de conclusies van het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor of externe accountant

toegewezen.

overgenomen.

De in het eerste lid bedoelde personen kunnen eveneens tegen de begunstigden een vordering instellen indien zij bewi-

De akte van omzetting en de statuten worden gelijktijdig neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen

jzen dat deze laatsten kennis hadden van de onrechtmatigheid van de terugbetaling of uitkering te hunnen voordele of,

2:9, 2:10, 2:15 en 2:16. De akte van omzetting wordt integraal bekendgemaakt; de statuten worden enkel bij uittreksel

gelet op de omstandigheden, daarvan niet onkundig konden zijn.

bekendgemaakt.

Art. 14:45. Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de leden van het bestuursorgaan van de VZW die wordt

Van de authentieke of onderhandse volmachten alsook van het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor of ex-

omgezet, jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden tot vergoeding van de schade die het onmiddellijk en recht-

terne accountant worden een uitgifte dan wel het origineel neergelegd, samen met de akte waarop zij betrekking hebben.

streeks gevolg is:
In geval van omzetting van een VZW in een IVZW heeft de akte van omzetting pas uitwerking na de goedkeuring door de
1° van de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:38 bedoelde staat;

Koning.

2° hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in artikel 2:8, § 2,

De omzetting kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18.

1°, 4° en 12°, artikel 6:14, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel 14:10, eerste lid, hetzij wegens het
ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in artikel 6:13, eerste lid, met uitzondering van het

Art. 14:50. Niettegenstaande andersluidende bepaling zijn de leden van het bestuursorgaan van de VZW die wordt

5° en het 8°, en artikel 14:10, tweede lid.

omgezet, ten aanzien van de belanghebbenden hoofdelijk gehouden tot vergoeding van de schade die het onmiddellijk
en rechtstreeks gevolg is van:
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1° de overwaardering van het nettoactief in de staat bedoeld in artikel 14:47;

vermeld in de agenda van de algemene vergadering voor de VZW of de vergadering van het door de statuten aangewezen
orgaan voor de IVZW die het omzettingsbesluit moet nemen.

2° de nietigheid van de omzetting.
Art. 14:57. Bij het in artikel 14:56 bedoelde verslag voegt het bestuursorgaan een staat van activa en passiva, die niet meer
HOOFDSTUK 2. Grensoverschrijdende omzetting.

dan vier maanden vóór de algemene vergadering voor de VZW of de vergadering van het door de statuten aangewezen
orgaan voor de IVZW die over het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting moet besluiten is afgesloten.

Afdeling 1. Inleidende bepalingen.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accounArt. 14:51. Afdeling 2 van dit hoofdstuk is van toepassing op alle door dit wetboek geregelde verenigingen met rechtsper-

tant, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of het nettoactief is overgewaardeerd.

soonlijkheid, die hun zetel naar het buitenland willen verplaatsen (emigratie), met uitzondering van de EUPP en de EUPS.
Afdeling 3 van dit hoofdstuk is van toepassing op alle door buitenlands recht beheerste rechtspersonen, die hun zetel naar

Art. 14:58. Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris of van de bedrijfsre-

België willen verplaatsen (immigratie), met uitzondering van de EUPP en de EUPS.

visor of externe accountant, alsook het ontwerp van statutenwijziging, worden meegedeeld aan de leden samen met de
oproeping tot de algemene vergadering voor de VZW of de vergadering van het door de statuten aangewezen orgaan voor

Art. 14:52. Wanneer een rechtspersoon haar statutaire zetel over de grenzen heen verplaatst, zet zij zich om in een

de IVZW overeenkomstig artikel 2:32.

rechtsvorm van de jurisdictie waarheen zij haar zetel verplaatst, met continuïteit van haar rechtspersoonlijkheid.
Iedere schuldeiser die op grond van artikel 14:55 over een verzetsrecht beschikt kan, vanaf de bekendmaking van het
Art. 14:53. De grensoverschrijdende omzetting is niet toegelaten zolang de om te zetten rechtspersoon is onderworpen

omzettingsvoorstel overeenkomstig artikel 14:54 op de zetel van de vereniging kosteloos een kopie van de in het eerste

aan een insolventieprocedure.

lid bedoelde stukken verkrijgen.

Afdeling 2. Emigratie.

Onderafdeling 2. Besluit tot grensoverschrijdende omzetting.

Onderafdeling 1. Formaliteiten die het besluit tot grensoverschrijdende omzetting voorafgaan.

Art. 14:59. Na het verstrijken van de in artikel 14:55 bedoelde termijn besluit de algemene vergadering voor de VZW of
het door de statuten aangewezen orgaan voor de IVZW tot de grensoverschrijdende omzetting overeenkomstig de bep-

Art. 14:54. Het bestuursorgaan stelt het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting op. Dit voorstel vermeldt ten minste

alingen van deze onderafdeling.

de rechtsvorm, de naam en de zetel van de vereniging na omzetting evenals de naam en standplaats van de notaris voor
wie de grensoverschrijdende omzetting zal worden verleden.

Art. 14:60. § 1. Onverminderd strengere bepalingen in de statuten en de bijzondere bepalingen van dit artikel, beslist
de algemene vergadering voor de VZW of het door de statuten aangewezen orgaan voor de IVZW tot de grensoverschrij-

Dit voorstel wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:9 of 2:10 en 2:15 of 2:16.

dende omzetting overeenkomstig de volgende regels van aanwezigheid en meerderheid:

Art. 14:55. Uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking van het omzettingsvoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch

1° op de vergadering moeten ten minste twee derden van de leden van het bevoegd orgaan aanwezig of

Staatsblad, kunnen de schuldeisers, niettegenstaande andersluidende bepaling, een zekerheid of enige andere waarborg

vertegenwoordigd zijn;

eisen van de vereniging voor hun schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking vaststaand maar nog niet
opeisbaar zijn evenals voor hun schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering tegen de vereniging
werd ingesteld vóór de bekendmaking van het omzettingsvoorstel.

2° een voorstel tot grensoverschrijdende omzetting is alleen dan aangenomen, wanneer het vier vijfde van de stemmen
heeft verkregen.

Daartoe richt de schuldeiser tegelijkertijd een schriftelijk verzoek aan de vereniging en de notaris vermeld in het omzett-

§ 2. Indien het in paragraaf 1 bedoelde aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, kan een tweede algemene vergadering

ingsvoorstel, op straffe van niet ontvankelijkheid van zijn verzoek.

voor de VZW of een tweede vergadering van het door de statuten aangewezen orgaan voor de IVZW worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten over de grensoverschrijdende omzetting met de meerderheden be-

De vereniging kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het dis-

doeld in dit artikel, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

conto.
§ 3. In afwijking van de bovenstaande regels is de instemming van alle leden vereist:
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, legt de meest
gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de schuldplichtige vereniging, zitting houdend in kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vereniging moet stellen en
de termijn waarbinnen dit moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen zekerheid is vereist gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de vereniging.

1° voor het besluit tot grensoverschrijdende omzetting in een vereniging waarin de leden onbeperkt aansprakelijk zijn
voor de schulden van de vereniging;

2° indien de vereniging niet ten minste twee jaar bestaat;
3° indien in de statuten is bepaald dat zij geen andere rechtsvorm mag aannemen. Deze bepaling van de statuten kan
slechts met instemming van alle leden worden gewijzigd.

Art. 14:56. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting, haar juridische en economische
redenen en gevolgen, en haar gevolgen voor de leden, de schuldeisers en de werknemers toe in een verslag dat wordt
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Art. 14:61. De grensoverschrijdende omzetting wordt, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte vastgesteld door de
notaris aangeduid in het in artikel 14:54 bedoelde omzettingsvoorstel. In de authentieke akte wordt de conclusie van het

TITEL 5. Omzetting van stichtingen.

verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor of externe accountant overgenomen. De staat van actief en passief
wordt er aangehecht.

HOOFDSTUK 1. Nationale omzetting.

Art. 14:62. De in artikel 14:61 bedoelde notaris geeft op vraag van de vereniging een attest af waaruit blijkt dat de aan het

Art. 14:67. § 1. Iedere private stichting kan bij authentieke akte en mits goedkeuring van de Koning worden omgezet in

besluit tot grensoverschrijdende omzetting voorafgaande handelingen en formaliteiten zijn vervuld. Deze notaris levert

een stichting van openbaar nut overeenkomstig de bepalingen van boek 11. Die omzetting brengt geen wijziging mee in

het attest niet af zolang de schuldeisers die binnen de artikel 14:55 bedoelde termijn van twee maanden hun rechten

de rechtspersoonlijkheid van de stichting.

hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraken om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing zijn afgewezen.

§ 2. Aan de akte worden toegevoegd:

Art. 14:63. De vereniging kan pas worden uitgeschreven uit het Belgische rechtspersonenregister bij voorlegging van

1° een toelichtend verslag opgesteld door het bestuursorgaan;

het bewijs van inschrijving in het relevante register van het land waarheen de vereniging haar zetel verplaatst en van het
attest van de notaris zoals bedoeld in artikel 14:62. Het Belgische rechtspersonenregister vermeldt de inschrijving van de
vereniging in het buitenlandse register.
De grensoverschrijdende omzetting en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging worden pas van kracht vanaf de
doorhaling van de inschrijving in het Belgische rechtspersonenregister.

2° een staat van de activa en passiva van de stichting die niet meer dan drie maanden vóór de vergadering van het
bestuursorgaan dat over het voorstel moet besluiten is afgesloten;
3° een controleverslag over die staat waarin inzonderheid wordt vermeld of daarin een getrouw beeld wordt gegeven
van de toestand van de stichting, en dat is opgesteld door de commissaris van de stichting, of, als er geen commissaris
is, een bedrijfsrevisor of externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan.

Deze doorhaling wordt overeenkomstig artikel 2:15 of 2:16 bekendgemaakt.
De akte wordt gevoegd bij het dossier bedoeld in artikel 2:11 en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:17.”.
Afdeling 3. Immigratie.
HOOFDSTUK 2. Grensoverschrijdende omzetting.
Art. 14:64. De grensoverschrijdende omzetting van een buitenlandse rechtspersoon naar een vereniging met rechtspersoonlijkheid geregeld door dit wetboek, wordt in een authentieke akte vastgesteld, op voorlegging van stukken door de

Afdeling 1. Inleidende bepalingen.

zich omzettende rechtspersoon waaruit blijkt dat deze de desbetreffende toepasselijke buitenlandse voorschriften heeft
nageleefd.

Art. 14:68. Afdeling 2 van dit hoofdstuk is van toepassing op alle door dit wetboek geregelde stichtingen, die hun zetel
naar het buitenland willen verplaatsen (emigratie), met uitzondering van de EUPP en de EUPS.

Deze akte wordt neergelegd en in haar geheel bekendgemaakt; de statuten worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:9 of 2:10 en 2:15 of 2:16.

Afdeling 3 van dit hoofdstuk is van toepassing op alle door buitenlands recht beheerste rechtspersonen, die hun zetel naar
België willen verplaatsen (immigratie), met uitzondering van de EUPP en de EUPS.

Art. 14:65. De grensoverschrijdende omzetting en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging worden van kracht vanaf de inschrijving van de vereniging in het Belgisch rechtspersonenregister, wat in het geval van een omzetting in een

Art. 14:69. Wanneer een rechtspersoon haar statutaire zetel over de grenzen heen verplaatst, zet zij zich om in een

IVZW slechts mogelijk is na goedkeuring door de Koning.

rechtsvorm van de jurisdictie waarheen zij haar zetel verplaatst, met continuïteit van haar rechtspersoonlijkheid.
Art. 14:70. De grensoverschrijdende omzetting is niet toegelaten zolang de om te zetten rechtspersoon is onderworpen

Art. 14:66. De zich omzettende rechtspersoon legt door toedoen van haar bestuursorgaan een staat van activa en passiva

aan een insolventieprocedure.

neer bij de Nationale Bank van België die haar vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van de omzetting.
Afdeling 2. Emigratie.
Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de authentieke omzettingsakte is verleden.
Onderafdeling 1. Formaliteiten die het besluit tot grensoverschrijdende omzetting voorafgaan.
Indien de staat van actief en passief niet werd neergelegd zoals bepaald in het tweede lid, wordt de door derden geleden
schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.

Art. 14:71. Het bestuursorgaan stelt het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting op. Dit voorstel vermeldt ten minste
de rechtsvorm, de naam en de zetel van de stichting na omzetting evenals de naam en standplaats van de notaris voor wie

De Koning kan het model van de staat van activa en passiva vaststellen.

de grensoverschrijdende omzetting zal worden verleden.
Dit voorstel wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:11 en 2:17.
Art. 14:72. Uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking van het omzettingsvoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, kunnen de schuldeisers, niettegenstaande andersluidende bepaling, een zekerheid of enige andere waarborg
eisen van de stichting voor hun schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking vaststaand maar nog niet
opeisbaar zijn evenals voor hun schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering tegen de stichting
werd ingesteld vóór de bekendmaking van het omzettingsvoorstel.
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Daartoe richt de schuldeiser tegelijkertijd een schriftelijk verzoek aan de stichting en de notaris vermeld in het omzett-

Art. 14:78. De grensoverschrijdende omzetting wordt, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte vastgesteld door de

ingsvoorstel, op straffe van niet ontvankelijkheid van zijn verzoek.

notaris aangeduid in het in artikel 14:71 bedoelde omzettingsvoorstel. In de authentieke akte wordt de conclusie van het
verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor of externe accountant overgenomen. De staat van actief en passief

De stichting kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

wordt er aangehecht.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, legt de meest ge-

Art. 14:79. De in 14:78 bedoelde notaris geeft op vraag van de stichting een attest af waaruit blijkt dat de aan het besluit

rede partij het geschil voor aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de schuldplichtige stichting,

tot grensoverschrijdende omzetting voorafgaande handelingen en formaliteiten zijn vervuld. Deze notaris levert het attest

zitting houdend in kort geding.

niet af zolang de schuld- eisers die binnen de artikel 14:72 bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen
gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraken om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechter-

Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de stichting moet stellen en de

lijke beslissing zijn afgewezen.

termijn waarbinnen dit moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen zekerheid is vereist gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de stichting.

Art. 14:80. De stichting kan pas worden uitgeschreven uit het Belgische rechtspersonenregister bij voorlegging van het
bewijs van inschrijving in het relevante register van het land waarheen de stichting haar zetel verplaatst en van het attest

Art. 14:73. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting, haar juridische en economische

van de notaris zoals bedoeld in artikel 14:79. Het Belgische rechtspersonenregister vermeldt de inschrijving van de sticht-

redenen en gevolgen, en haar gevolgen voor de schuldeisers en de werknemers toe in een verslag.

ing in het buitenlandse register.

Art. 14:74. Bij het in 14:73 bedoelde verslag voegt het bestuursorgaan een staat van activa en passiva, die niet meer dan

De grensoverschrijdende omzetting en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging worden pas van kracht vanaf de

vier maanden vóór de vergadering van het bestuursorgaan die over het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting moet

doorhaling van de inschrijving in het Belgische rechtspersonenregister.

besluiten is afgesloten.
Deze doorhaling wordt overeenkomstig artikel 2:17 bekendgemaakt.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of het nettoactief is overgewaardeerd.

Afdeling 3. Immigratie.

Art. 14:75. Iedere schuldeiser die op grond van artikel 14:72 over een verzetsrecht beschikt kan, vanaf de bekendmaking

Art. 14:81. De grensoverschrijdende omzetting van een buitenlandse rechtspersoon naar een stichting geregeld door dit

van het omzettingsvoorstel overeenkomstig artikel 14:71 op de zetel van de stichting kosteloos een kopie van de in het

wetboek, wordt in een authentieke akte vastgesteld, op voorlegging van stukken door de zich omzettende rechtspersoon

eerste lid bedoelde stukken verkrijgen.

waaruit blijkt dat deze de desbetreffende toepasselijke buitenlandse voorschriften heeft nageleefd.

Onderafdeling 2. Besluit tot grensoverschrijdende omzetting.

Deze akte wordt neergelegd en in haar geheel bekendgemaakt; de statuten worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:11 en 2:17.

Art. 14:76. Na het verstrijken van de in artikel 14:72 bedoelde termijn besluit het bestuursorgaan tot de grensoverschrijdende omzetting overeenkomstig de bepalingen van deze onderafdeling.

Art. 14:82. De grensoverschrijdende omzetting en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging worden van kracht vanaf de inschrijving van de stichting in het Belgisch rechtspersonenregister, wat in het geval van een omzetting in stichting

Art. 14:77. § 1. Onverminderd strengere bepalingen in de statuten en de bijzondere bepalingen van dit artikel, beslist het

van openbaar nut slechts mogelijk is na goedkeuring door de Koning.

bestuursorgaan tot de grensoverschrijdende omzetting overeenkomstig de volgende regels van aanwezigheid en meerderheid:

Art. 14:83. De zich omzettende rechtspersoon legt door toedoen van haar bestuursorgaan een staat van activa en passiva
neer bij de Nationale Bank van België die haar vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van de omzetting.

1° op de vergadering moeten ten minste twee derden van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de authentieke omzettingsakte is verleden.
2° een voorstel tot grensoverschrijdende omzetting is alleen dan aangenomen, wanneer het vier vijfde van de stemmen
heeft verkregen.
§ 2. In afwijking van de bovenstaande regels is de instemming van alle bestuurders vereist:

Indien de staat van actief en passief niet werd neergelegd zoals bepaald in het tweede lid, wordt de door derden geleden
schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De Koning kan het model van de staat van activa en passiva vaststellen.

1° voor het besluit tot grensoverschrijdende omzetting in een stichting waarin de bestuurders onbeperkt aansprakelijk
zijn voor de schulden van de stichting;
2° indien de stichting niet ten minste twee jaar bestaat;
3° indien in de statuten is bepaald dat zij geen andere rechtsvorm mag aannemen. Deze bepaling van de statuten kan
slechts met instemming van alle bestuurders worden gewijzigd.
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Deel 5. De Europese rechtsvormen
BOEK 15. De Europese vennootschap.
[...]

BOEK 16. De Europese coöperatieve vennootschap.

II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
BOEK 1. Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking.

[...]
Art. 1:1. Alle akten, uittreksels van akten, beslissingen en stukken waarvan de openbaarmaking wordt opgelegd door het

BOEK 17. De Europese politieke partij en de Europese politieke stichting.

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de raad van 8 oktober 2001
betreffende het statuut van de Europese Vennootschap (SE) en door de Verordening (EG) nr. 1435/2003 van de raad van 22
juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) worden neergelegd in het dossier

[...]

BOEK 18. Het Europees economisch samenwerkingsverband.

bedoeld in artikel 2:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Art. 1:2. Overeenkomstig artikel 1:1 worden de dossiers bijgehouden van:
1° de rechtspersonen die worden beheerst door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de zetel in

[...]

België is gelegen, met uitzondering van de Europese politieke partijen en de Europese politieke stichtingen;
2° de buitenlandse rechtspersonen, waarvan een bijkantoor in België is gevestigd, alsook van de Europese economische
samenwerkingsverbanden waarvan de zetel in een andere Staat is gelegen en die een bijkantoor hebben in België.
Het dossier kan geheel of gedeeltelijk elektronisch zijn.
Art. 1:3. Behoudens in geval van overmacht of onbeschikbaarheid van een elektronisch systeem geschiedt de neerlegging
bedoeld in artikel 1:1 elektronisch:
1° voor de authentieke akten, door de notarissen overeenkomstig de technische voorschriften vastgesteld door de
Minister van Justitie;
2° voor de onderhandse akten, door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of
hun gemachtigde of door de notarissen volgens de technische voorschriften vastgesteld door de Minister van Justitie.
Deze elektronische neerlegging houdt tevens verzending in naar de diensten van het Belgisch Staatsblad.
Art. 1:4. De elektronische neerlegging wordt 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 uitgifte of
kopie van de akte, het uittreksel, de beslissing of het stuk aantoont en, in voorkomend geval, de hoedanigheid van notaris,
overeenkomstig de technische voorschriften vastgesteld door de Minister van Justitie.
Verslagen of aan de akte gehechte stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gelijktijdig
moeten worden neergelegd met de openbaar te maken akte waarop zij betrekking hebben en die, ingevolge overmacht
of onbeschikbaarheid van het elektronisch systeem, niet op elektronische wijze kunnen worden neergelegd met de akte,
worden gelijktijdig afzonderlijk neergelegd op papier.
Art. 1:5. Ingeval van een neerlegging op elektronische wijze van een onderhandse akte of stuk, worden de originele stukken bewaard op de zetel van de rechtspersoon. De neerlegging gaat gepaard met een door alle hoofdelijk aansprakelijke
vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun gemachtigde of door de notaris elektronisch ondertekende
verklaring die bepaalt dat de originele stukken en de neergelegde elektronische kopieën eensluidend zijn. Onder deze
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voorwaarden genieten de elektronische kopieën dezelfde bewijswaarde als het origineel stuk, onverminderd de mogelijkheid om het tegenbewijs te leveren.
Art. 1:6. Online raadplegingen gebeuren volgens de technische voorschriften vastgesteld door de Minister van Justitie,

13° ingeval de oprichting het gevolg is van een fusie of splitsing van rechtspersonen, naam en ondernemingsnummer
van de fuserende of splitsende rechtspersonen;
14° datum van de vrijwillige ontbinding;

behalve voor wat betreft het deel van het in artikel 2:7, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde elektronisch databanksysteem dat wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en vrij

15° datum van de sluiting van de vereffening;

raadpleegbaar is.
16° de identiteit van de benoemde vertegenwoordiger van de rechtspersoon voor de werkzaamheden van het
Wanneer een neergelegd stuk niet elektronisch beschikbaar is, kan via de door de Minister van Justitie bepaalde web-

bijkantoor.

pagina een aanvraag tot scanning van het gevraagde papieren stuk worden gedaan. De aangevraagde stukken mogen
evenwel niet vóór 1 januari 1997 zijn neergelegd.

Onverminderd de elektronische inschrijving door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun gemachtigde, vermelden de griffier of de notaris bij de inschrijving het ondernemingsnummer dat zij

De griffier beschikt vanaf de aanvraag over een termijn van 15 dagen om het te scannen document in te voeren in het

ontvangen van de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede de datum van de neerlegging van de akte, uittreksel van

elektronisch dossier. De griffier brengt op het gescande stuk diens elektronische handtekening aan. Deze geldt echter niet

een akte, beslissing of stuk.

als waarmerking.
§ 2. Wanneer een van de vermeldingen van de inschrijving niet meer in overeenstemming is met de werkelijke toestand,
Art. 1:7. § 1. Wanneer een rechtspersoon voor het eerst een bij het in artikel 1:2, eerste lid, bedoelde dossier te voegen akte,

moet de rechtspersoon binnen een maand na wijziging van de toestand, de wijziging van haar inschrijving vragen.

uittreksel van een akte, beslissing of stuk neerlegt, schrijft deze zich hetzij rechtstreeks elektronisch in, hetzij wordt zij door
de instrumenterende notaris, hetzij door de griffie van de ondernemingsrechtbank ingeschreven in het rechtspersonen-

De betreffende wijziging wordt medegedeeld mits vermelding van het ondernemingsnummer van de rechtspersoon.

register van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
§ 3. Voor de opgaven tot inschrijving of tot wijziging van de inschrijving worden, onverminderd de elektronische neerBij de inschrijving worden volgende gegevens vermeld:

legging door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun gemachtigde, de
formulieren I en II (bijlagen 1 en 2 bij dit besluit), gebruikt, waarvan het model bij dit besluit is gevoegd en die verkrijgbaar

1° de naam van de rechtspersoon en haar eventuele afgekorte benaming of letterwoord;

zijn ter griffie van de ondernemingsrechtbanken of op de internetsite van de Federale Overheidsdienst Justitie. De inschrijving of wijziging door de notarissen en door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd

2° de rechtsvorm van de rechtspersoon voluit geschreven;

orgaan of hun gemachtigde geschiedt elektronisch volgens de modaliteiten vastgesteld door dit besluit. In functie van de
noodwendigheden van de technologische evoluties kan de Minister van Justitie andere modaliteiten vaststellen.

3° het adres van de zetel; is die zetel niet in België gevestigd, het adres van de zetel in het buitenland en het adres van
een bijkantoor naar keuze in België; in voorkomend geval, het register waar het dossier van de buitenlandse

Iedere inschrijving of wijziging wordt gedagtekend en ondertekend door haar organen, een bijzonder gemachtigde of de

rechtspersoon werd aangelegd en het nummer waaronder deze rechtspersoon in dit register werd ingeschreven;

notaris.

4° in voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal;

Een inschrijving van een Europees economisch samenwerkingsverband wordt ondertekend door haar leden, een bijzonder
gemachtigde of de notaris.

5° de datum van de oprichtingsakte van de rechtspersoon;
§ 4. De elektronische inschrijving of de wijziging ervan in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van onder6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon;

nemingen geschiedt door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun gemachtigde of door de instrumenterende notaris op elektronische wijze overeenkomstig de technische voorschriften vast-

7° de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de rechtspersoon te besturen en te vertegenwoordigen en, in

gesteld door de Minister van Economie.

voorkomend geval, van de leden van de raad van toezicht, of van de vereffenaar;
Art. 1:8. Het ondernemingsnummer van de rechtspersoon wordt vermeld op alle in het dossier op te nemen stukken.
8° in voorkomend geval, de identiteit van de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen;
De griffier of zijn gevolmachtigde viseert al de stukken die in het materiële deel van de dossiers moeten worden opge9° de datum van ontbinding wanneer de rechtspersoon voor een bepaalde tijd is aangegaan;

nomen, geeft ze een volgnummer en bergt ze er in op. De griffier houdt een inventaris bij van de stukken. Deze inventaris
vermeldt voor ieder neergelegd stuk het volgnummer, het onderwerp en de neerleggingsdatum.

10° het einde van het boekjaar;
De stukken die in het elektronische deel van de dossiers worden opgenomen, krijgen een volgnummer. Een inventaris van
11° in voorkomend geval, de datum van de jaarvergadering;

de stukken die het elektronische deel bevat, wordt automatisch bijgehouden. Deze inventaris vermeldt voor ieder neergelegd stuk het volgnummer, het onderwerp en de neerleggingsdatum.

12° ingeval van overneming van de rechtspersoon door fusie of splitsing, naam en ondernemingsnummer van de 		
overnemende rechtspersonen;
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Onverminderd de elektronische neerlegging door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, het vertegenwoordigingsbevoegd orgaan of hun gemachtigde, bezorgen de notaris of de griffier de betrokken rechtspersoon een elektronische kopie
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of een fotokopie van de inschrijving of wijziging alsmede een ontvangstmelding van de neergelegde akte, uittreksel van

§ 3. In de kopieën bestemd voor het Belgisch Staatsblad, van akten, uittreksels van akten, stukken en beslissingen bedoeld

een akte, proces-verbaal of document.

in de artikelen 2:8, § § 1 en 2, 2:9, § 1, 2:10, § 1, 2:11, § 1, 2:14 tot 2:17, 2:33, 2:35, 2:47, § 2, 2:102, 2:103, 2:105, § 4, 2:136, 2:137,
2:138, § 4, 5:69, § 3; 7:82, § 4, 12:22 en 13:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de tekst van de

Art. 1:9. § 1. De akten, uittreksels van akten, beslissingen en stukken die in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moet-

mededelingen mag niets zijn geschrapt noch verbeterd.

en worden bekendgemaakt, worden, onverminderd de elektronische neerlegging, neergelegd ter griffie samen met een
kopie. Indien een akte, een uittreksel van een akte, een beslissing of een stuk betrekking heeft op een verrichting die door

Hiervoor wordt het formulier I gebruikt waarvan het model bij dit besluit is gevoegd en dat verkrijgbaar is op de internet-

verschillende rechtspersonen moeten worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dan moeten er

site van het Belgisch Staatsblad of in gedrukte vorm ter griffie van de ondernemingsrechtbanken.

zoveel neerleggingen met bijgevoegde kopie geschieden als er betrokken rechtspersonen zijn.
De neerlegging van akten, uittreksels van akten, stukken en beslissingen bedoeld in het eerste lid dient niet door mededelDe akten, beslissingen en stukken die in de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten

ing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt wanneer die akten, uittreksels van akten, stukken

worden bekendgemaakt, worden neergelegd in één exemplaar.

en beslissingen zelf in deze bijlagen worden bekendgemaakt.

De tekst van de mededelingen wordt in één exemplaar neergelegd.

Wanneer verschillende stukken waarvan de neerlegging door mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dient

§ 2. Elk neergelegd papieren stuk moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

te worden bekendgemaakt, tegelijk worden neergelegd, volstaat één enkele mededeling waarin het onderwerp van elk
onderscheiden stuk nauwkeurig wordt vermeld.

1° op wit of ivoorkleurig papier van goede kwaliteit zijn opgesteld;
De mededeling van de neerlegging ter griffie van een uitgifte of van een dubbel of kopie van de akten of beslissingen
2° 297 millimeter lang en 210 millimeter breed zijn (Formaat A4);

bedoeld in de artikelen 2:8, § 1, 2:9, § 1, 2:10, § 1, en 2:11, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
evenals van de authentieke of onderhandse volmachten, en van de andere stukken die tegelijk met deze akten worden

3° alleen op de voorzijde beschreven zijn;

neergelegd in toepassing van deze zelfde bepalingen en van de artikelen 5:7, 5:9, 5:126, 5:130, 5:132, 5:133, 6:8, 6:10, 6:108,
6:110, 7:7, 7:12, 7:179, 7:191, 7:197, 7:198, 14:10, 14:25, 14:35 en 14:40 van hetzelfde Wetboek, komt na de vermelding van

4° per neergelegd bescheid slechts eenzelfde taal gebruiken;

de naam en hoedanigheid van de neerleggers onderaan het uittreksel bestemd voor bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.

5° getypt, gedrukt of gefotokopieerd zijn, uitsluitend in zwarte letters met een scherp contrast tussen tekst en papier en
duidelijk leesbaar zijn;

§ 4. Paragraaf 2, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 4° en 7°, is niet van toepassing op de akten, uittreksels uit akten, stukken en beslissingen bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, neergelegd door de rechtspersonen waarvan de zetel in het buitenland gevestigd is,

6° naargelang het geval, ondertekend zijn door de notaris die de akte opmaakt, door personen die bevoegd zijn om de

behalve indien deze stukken betrekking hebben op de in België gevestigde bijkantoren van deze rechtspersonen.

rechtspersoon tegenover derden te vertegenwoordigen of door de hiertoe door de rechtspersoon gemachtigde
notaris of ondernemingsloket, waarbij de naam en de hoedanigheid van de ondertekenaars dienen te worden

§ 5. De verbetering van een vergissing in een in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte akte, uittreksel van

vermeld;

een akte, beslissing of stuk wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de voorgaande paragrafen.

7° bovenaan elk blad een horizontale strook van ten minste 20 millimeter open laten.

De verbetering van een vergissing in een stuk waarvan de neerlegging werd bekendgemaakt door mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, gebeurt door neerlegging ter griffie, overeenkomstig de voorgaande paragrafen, van één

Het in 3° van vorig lid bedoelde vereiste geldt niet voor expedities van authentieke akten, evenmin als voor de vermelding

of meer verbeterde of bijkomende bladen, waarop “verbetering” is vermeld. Zij worden gevoegd bij een blad waarop de

van de naam en handtekening van de ondertekenaars.

gegevens bedoeld in paragraaf 2, vierde lid zijn vermeld alsook de aanduiding van het stuk waarop de verbetering betrekking heeft. De verbeterde of bijkomende bladen worden in het dossier bewaard.

Het in 6° van het eerste lid bedoelde vereiste geldt niet voor de tekst van de mededelingen.
De neerlegging van verbeterde of bijkomende bladen wordt door uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekBovenaan elk neergelegd stuk worden vermeld:

endgemaakt.

1° de naam van de rechtspersoon zoals die (voluit) in de statuten voorkomt;

Art. 1:10. § 1. Onverminderd de elektronische neerlegging bepaald in artikel 1:3, gebeuren neerleggingen door overlegging ter griffie.

2° de rechtsvorm;

Mogen evenwel per gewone of aangetekende brief aan de griffie worden toegezonden:

3° de nauwkeurige aanduiding van het adres van de zetel (postcode, gemeente, straat, nummer, eventueel busnummer);

1° de akten, stukken en beslissingen waarvan de neerlegging door mededeling wordt bekendgemaakt;

4° het ondernemingsnummer;

2° de tekst van de mededelingen;

5° het precieze onderwerp van de bekendmaking, wanneer het stuk moet worden bekendgemaakt.

3° de akten, uittreksels van akten, verklaringen stukken en beslissingen die in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
moeten worden bekendgemaakt.

Het 4° is niet van toepassing op papieren akten en uittreksels van akten met betrekking tot de oprichting van de
rechtspersoon.
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§ 2. De ter griffie neer te leggen stukken worden slechts in ontvangst genomen als de bepalingen van artikel 1:7 en 1:9,

Art. 1:17. Wanneer aan de griffie een integrale kopie wordt gevraagd, worden de uittreksels uit de in artikel 1:2 bepaalde

§§ 1 en 2, § 3, tweede lid, in acht werden genomen en als de kosten van bekendmaking betaald zijn op de in § 3 voorges-

dossiers afgegeven op een fotokopie of beschikbaar gesteld op elektronische wijze.

chreven wijze.
Elektronische kopieën worden niet voor eensluidend gewaarmerkt, tenzij de aanvrager hier uitdrukkelijk om verzoekt. De
§ 3. De kosten voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van akten, uittreksels van akten, stukken

waarmerking gebeurt via een elektronische systeemhandtekening.

en beslissingen worden betaald met een cheque op naam van het Belgisch Staatsblad, getrokken op een kredietinstelling
waarop de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen

In de mate dat de elektronische kopie betrekking heeft op stukken die zijn opgenomen in het deel van het in artikel 2:7,

van toepassing is, of met een bankoverschrijving of storting. De betalingsmiddelen worden bij het voor het Belgisch Sta-

§ 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde elektronisch databanksysteem dat wordt beheerd

atsblad bestemde stuk gevoegd.

door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, gebeurt de in het tweede lid bedoelde waarmerking via een elektronische systeemhandtekening van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Wanneer de betaling geschiedt met een bankoverschrijving of storting bestaat het bewijs ervan hetzij in een kopie van het
formulier van de overschrijving of de storting ten voordele van de rekening van het Belgisch Staatsblad waarop de stempel

De betaling van de kosten voor de waarmerking door de griffie van elektronisch neergelegde stukken kan door elek-

is aangebracht van de financiële instelling die de overschrijving heeft verricht, hetzij in een kopie van het rekeninguittrek-

tronische betaling volgens de technische voorschriften vastgesteld door de Minister van Justitie.

sel dat bevestigt dat de betaling daadwerkelijk is verricht.
Art. 1:18. De bepalingen van dit boek vinden geen toepassing op de stukken die overeenkomstig het Wetboek van venDe betaling met een bankoverschrijving of storting moet in geval van een wijzigende akte het ondernemingsnummer, of

nootschappen en verenigingen niet moeten worden neergelegd ter griffie maar toch moeten worden bekendgemaakt in

in geval van een oprichting de naam en het adres van de zetel, bij de mededelingen vermelden.

het Belgisch Staatsblad. Zij worden door de belanghebbenden rechtstreeks aan het Belgisch Staatsblad gezonden, en in
de vorm van een aankondiging bekendgemaakt.

In geval van elektronische neerlegging geschiedt de betaling van de kosten voor de bekendmaking via elektronische
betaling volgens de technische voorschriften vastgesteld door de Minister van Justitie.

Art. 1:19. Wanneer hetzij de zetel, hetzij het bijkantoor dat bepalend is geweest voor de plaats waar het dossier moest
worden neergelegd, van een rechtsgebied naar een ander wordt overgebracht wordt het dossier bedoeld in artikel 1:2

In geval van elektronische neerlegging door de notarissen wordt de betaling van de kosten voor de bekendmaking in de

van de ene griffie naar de andere overgezonden binnen vijftien dagen te rekenen vanaf de neerlegging van de wijzigende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van akten, uittreksels van akten, stukken en mededelingen geregeld via elektronische

akte van de rechtspersoon op de griffie van de rechtbank waar het register met die inschrijving zich bevindt. De materiële

uitwisseling van gegevens. De modaliteiten van deze uitwisseling worden uitgewerkt in een protocol tussen de Minister

overzending geschiedt door toedoen van de griffier van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen

van Justitie en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

hetzij de zetel, hetzij het bijkantoor dat bepalend is geweest voor de plaats waar het dossier moest worden neergelegd
zich bevond.

Art. 1:11. De bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van een akte, een uittreksel van een akte, een stuk,
een beslissing of een mededeling, geldt voor de betrokken neergelegde stukken als ontvangstbewijs.
Art. 1:12. Uiterlijk de tweede werkdag na de datum van de neerlegging zendt de griffier aan het bestuur van het Belgisch
Staatsblad de kopieën van akten, uittreksels van akten, stukken en beslissingen, alsmede de tekst van de mededelingen,
die hij heeft ontvangen en die in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten worden bekendgemaakt.

Art. 1:20 – 1:22. [...]

BOEK 2. Consignatieprocedure en bestemming van de activa bij gerechtelijke
ontbinding.

De zendingen bestaan uit de op dezelfde dag in ontvangst genomen kopieën en exemplaren en de daarop betrekking
hebbende mededelingen; zij worden verzonden hetzij bij een ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs overhandigd, hetzij door teletransmissie wanneer die documenten op elektronische wijze werden neergelegd.

TITEL 1. Gerechtelijke ontbinding van vennootschappen

Art. 1:13. De griffies en de door de Minister van Justitie aangeduide dienst houden, ieder wat hem betreft, een staat bij
waarin de datum van verzending wordt aangetekend van de stukken die naar het Bestuur van het Belgisch Staatsblad

Art. 2:1-2:2. [...]

worden toegezonden of overhandigd.
Zolang de Minister van Justitie de in het eerste lid bedoelde dienst niet heeft aangeduid, worden deze taken waargenomen

TITEL 2. Gerechtelijke ontbinding van verenigingen.

door de stafdienst ICT van de FOD Justitie.
Art. 2:3. Het vonnis dat overeenkomstig artikel 2:134, § 3, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de sluArt. 1:14. Wanneer bekendmaking vereist is, vindt zij plaats in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad binnen de termijnen

iting van de vereffening van een VZW of van een IVZW uitspreekt, beveelt het deposito in de Deposito- en Consignatiekas

door de wet bepaald.

van alle geldsommen en andere effecten die het aan de schuldeisers of aan de leden heeft toegekend, maar niet aan hun
kunnen worden afgeleverd.

Art. 1:15. [...]
De consignatie geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 december 1934 betreffende de
Art. 1:16. De Minister van Justitie stelt het tarief vast van de kosten van bekendmaking van de in artikel 1:1 bedoelde

toepassing der wetten op het onvrijwillig bezitsverlies van toonderpapier.

stukken.
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Art. 2:4. Wanneer een vordering wordt ingesteld tegen de door de rechtbank aangewezen vereffenaars, kan de rechtbank

rekeningen, opgemaakt na het in overeenstemming brengen bedoeld in artikel III.90, § 1, van het Wetboek van econo-

op de activa die op de dag van het te vellen vonnis nog geconsigneerd zouden zijn ten bate van de leden, een inhouding

misch recht.

bevelen ten gunste van de eiser, ten belope van wat hem verschuldigd blijft op de dag van de sluiting van de vereffening
om ze te bestemmen voor de aflossing van het saldo van zijn schuldvordering.

Art. 3:5. In de jaarrekening worden de bedragen in euro uitgedrukt.

Wanneer de rechter de door de rechtbank aangewezen vereffenaars veroordeelt op grond van artikel 2:143, § 2, van het

HOOFDSTUK 2. Waarderingsregels.

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan hij de activa die op de dag van het vonnis nog zijn geconsigneerd
ten bate van de leden ten belope van het bedrag van de veroordeling bestemmen voor de uitvoering daarvan.

BOEK 3. Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de
openbaarmaking.

Afdeling 1. Algemene beginselen.
Art. 3:6. § 1. Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de
waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht. Deze regels worden bepaald met nakoming van de bepalingen van deze titel, titel 2 en titel 3, doch rekening houdende met de eigen kenmerken
van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting.
Deze regels worden vastgelegd in het boek bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht. Ze worden

TITEL 1. Gemeenschappelijke bepalingen voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, VZW,’s, IVZW’s en stichtingen.

samengevat in de toelichting; overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 3:1, eerste lid, moet deze samenvatting voldoende nauwkeurig zijn zodat inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.
Onverminderd paragraaf 2 wordt bij de vaststelling en toepassing van deze waarderingsregels ervan uitgegaan dat de
vennootschap, VZW, IVZW of stichting haar bedrijf zal voortzetten.

HOOFDSTUK 1. Algemene principes.
§ 2. De bepalingen van deze titel, titel 2 en titel 3 zijn van toepassing op de vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen
Art. 3:1. De jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de

in vereffening.

vennootschap, VZW, IVZW of stichting.
Wanneer de toepassing van de bepalingen van deze titel, titel 2 en titel 3 niet volstaat om te voldoen aan dit voorschrift

Indien de vennootschap, VZW, IVZW of stichting – al dan niet ingevolge een beslissing tot invereffeningstelling – besluit

moeten aanvullende inlichtingen worden verstrekt in de toelichting.

haar bedrijf stop te zetten of indien, in tegenstelling met het bepaalde in paragraaf 1, derde lid, er niet meer kan van
worden uitgegaan dat de vennootschap, VZW, IVZW of stichting haar bedrijf zal voortzetten, worden de waarderingsregels

Art. 3:2. § 1. De jaarrekening moet duidelijk worden opgesteld en stelselmatig weergeven, enerzijds, de aard en het be-

dienovereenkomstig aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:

drag, op de dag waarop het boekjaar wordt afgesloten, van de bezittingen en rechten van de vennootschap, VZW, IVZW
of stichting, van haar schulden en verplichtingen evenals van haar eigen middelen, en anderzijds, voor het op die dag

a) de oprichtingskosten moeten volledig worden afgeschreven;

afgesloten boekjaar, de aard en het bedrag van haar kosten en haar opbrengsten.

b) voor de vaste en de vlottende activa moet zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen
worden overgegaan om de boekwaarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;

§ 2. Compensatie tussen tegoeden en schulden, tussen rechten en verplichtingen en tussen kosten en opbrengsten is verboden, behalve in de gevallen voorzien door deze titel, titel 2 of titel 3 van onderhavig boek. In dergelijke gevallen worden

c) een voorziening moet worden gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de
werkzaamheden, inzonderheid voor de aan het personeel uit te keren vergoedingen.

de te verrekenen bedragen als brutobedragen in de toelichting bij de jaarrekening vermeld.
Hetzelfde geldt, ingeval een bedrijfsonderdeel of een vestiging van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting wordt
§ 3. In de toelichting worden per soort vermeld de rechten en verplichtingen die niet in de balans voorkomen en die het

gesloten. In dat geval is het tweede lid van toepassing op de activa, de passiva en de verplichtingen die betrekking hebben

vermogen, de financiële positie of het resultaat van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting aanmerkelijk kunnen beïn-

op dat bedrijfsonderdeel of die vestiging.

vloeden.
Belangrijke rechten en verplichtingen die niet kunnen worden becijferd, worden op passende wijze vermeld in de toelichting.

Art. 3:7. Indien in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepassing van een in dit hoofdstuk bedoelde waarderingsregel niet
leidt tot nakoming van het bepaalde in artikel 3:1, eerste lid, moet daarvan worden afgeweken ten einde te voldoen aan de

Art. 3:3. § 1. De balans wordt opgesteld na toewijzing, dit wil zeggen, rekening houdend met de beslissingen tot besteding

in het voornoemde artikel bedoelde verplichting.

van het saldo van de resultatenrekening en van het overgedragen resultaat.
Dergelijke afwijking wordt bij de waarderingsregels in de toelichting vermeld en verantwoord.
Wanneer die toewijzing bij gebreke van een beslissing van het bevoegde orgaan niet definitief is, wordt de balans opgesteld onder de opschortende voorwaarde van die beslissing.

De geraamde invloed ervan op het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap, VZW, IVZW of
stichting wordt vermeld bij de waarderingsregels in de toelichting bij de jaarrekening over het boekjaar waarin de afwi-

§ 2. De beginbalans van een boekjaar moet, onverminderd de toepassing van artikel 3:59, tweede lid, overeenstemmen

jkende waarderingsregel voor het eerst wordt toegepast.

met de eindbalans van het voorafgaande boekjaar.
Art. 3:8. De waarderingsregels bedoeld in artikel 3:6, § 1, eerste lid, moeten van het ene boekjaar op het andere identiek
Art. 3:4. Het rekeningenstelsel van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting moet zodanig worden opgevat of aangepast

blijven en stelselmatig worden toegepast.

dat de balans en de resultatenrekening zonder toevoeging of weglating voortvloeien uit de balans van de desbetreffende
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Ze worden evenwel gewijzigd wanneer, onder meer uit hoofde van belangrijke veranderingen in de activiteiten van de

Art. 3:15. De vervaardigingsprijs omvat naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en

vennootschap, VZW, IVZW of stichting, in de structuur van haar vermogen of in de economische dan wel technologische

hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar

omstandigheden de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer aan het voorschrift van artikel 3:1, eerste lid, beant-

zijn evenals het evenredig deel van de productiekosten die slechts onrechtstreeks aan het individuele product of aan

woorden.

de productengroep toerekenbaar zijn, voor zover deze kosten op de normale productieperiode betrekking hebben. Het
staat de vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen echter vrij deze onrechtstreekse productiekosten niet geheel of

Het tweede en het derde lid van artikel 3:7 zijn van toepassing op deze wijzigingen.

gedeeltelijk in de vervaardigingsprijs op te nemen; in geval van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt zulks in
de toelichting bij de waarderingsregels vermeld.

Deze bepaling is niet van toepassing op de jaarrekening over het eerste boekjaar waarop voor een vennootschap, VZW,
IVZW of stichting de bepalingen van deze titel, titel 2 of titel 3 van toepassing zijn.

Art. 3:16. In de aanschaffingswaarde van immateriële en materiële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat
wordt gebruikt voor hun financiering worden opgenomen, doch slechts voor zover zij betrekking heeft op de periode

Art. 3:9. Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.

welke de bedrijfsklaarheid van deze vaste activa voorafgaat.

Art. 3:10. De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

In de vervaardigingsprijs van voorraden en bestellingen in uitvoering mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor hun financiering slechts worden opgenomen voor zover deze rente betrekking heeft op voorraden of bestellingen

Art. 3:11. Er moet rekening worden gehouden met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen, ont-

waarvan de productie of uitvoering meer dan één jaar bestrijkt en zij op de normale productieperiode van deze voorraden

staan tijdens het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs indien deze

of de normale uitvoeringstermijn van deze bestellingen betrekking heeft.

risico’s, verliezen of ontwaardingen slechts gekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop de jaarrekening
door het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting wordt opgesteld. In de gevallen waarin, bij gebreke

Het opnemen van de rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van immateriële of materiële vaste activa of

aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de voorzienbare risico’s, de mogelijke verliezen en de ontwaardin-

van voorraden of bestellingen in uitvoering, wordt bij de waarderingsregels in de toelichting vermeld.

gen onvermijdelijk aleatoir is, wordt hiervan melding gemaakt in de toelichting, wanneer de betrokken bedragen rekening
houdend met de doelstelling van artikel 3:1, eerste lid, belangrijk zijn.

Art. 3:17. De inbrengwaarde stemt overeen met de bedongen waarde van de inbreng.

Er moet rekening worden gehouden met de kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar of op

In geval van bestemming voor of inbreng in een onderneming die geen vennootschap met eigen rechtspersoonlijkheid

voorgaande boekjaren, ongeacht de dag waarop deze kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve indien de

is en die geen VZW, IVZW of stichting is, moet onder inbrengwaarde worden verstaan de waarde van de goederen bij de

effectieve inning van deze opbrengsten onzeker is. Ten laste van het boekjaar moeten inzonderheid worden geboekt: het

inbreng of de bestemming. De inbrengwaarde mag niet hoger zijn dan de prijs die op het ogenblik van de inbreng of de

geraamde bedrag van de belastingen op het resultaat van het boekjaar of op het resultaat van vorige boekjaren, alsmede

bestemming voor de aankoop van de betrokken goederen op de markt zou moeten worden betaald.

de bezoldigingen, uitkeringen en andere sociale voordelen die in de loop van een volgend boekjaar zullen worden betaald
voor diensten die tijdens het boekjaar of tijdens vorige boekjaren zijn verricht. Wanneer de opbrengsten of de kosten in

De belastingen en kosten met betrekking tot de inbreng zijn niet begrepen in de inbrengwaarde; indien zij niet volledig

belangrijke mate worden beïnvloed door opbrengsten of kosten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend,

ten laste worden gebracht van de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan de inbreng is geschied, worden

wordt daarvan melding gemaakt in de toelichting.

ze opgenomen in de rubriek “Oprichtingskosten”.

Art. 3:12. De methoden en grondslagen voor de omrekening van in vreemde valuta uitgedrukte bezittingen, schulden

Art. 3:18. Wat de goederen betreft die worden verkregen tegen betaling van een lijfrente:

en verplichtingen, alsmede de methoden voor de omrekening van de financiële staten van bijkantoren in het buitenland,
worden in de toelichting vermeld bij de in artikel 3:6, § 1, bedoelde waarderingsregels.

1° wordt onder aanschaffingswaarde verstaan het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente
te betalen, in voorkomend geval verhoogd met het bedrag dat bij de aanschaffing werd betaald en met de kosten;

Afdeling 2. Aanschaffingswaarde – Beginselen.
Art. 3:13. Onverminderd de toepassing van de artikelen 3:7, 3:35, 3:45, 3:47, 3:49, 3:51 en 3:55, wordt elk actiefbestanddeel
gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetref-

2° wordt een voorziening gevormd ten belope van het bedrag van het hiervoorgenoemde kapitaal; deze voorziening
wordt jaarlijks aangepast.

fende afschrijvingen en waardeverminderingen.
Art. 3:19. § 1. De aanschaffingswaarde van deelnemingen of aandelen ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet
Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan: of de aanschaffingsprijs zoals bepaald in artikel 3:14, of de vervaardigingsprijs

bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde

zoals bepaald in artikel 3:15, of de inbrengwaarde zoals bepaald in artikel 3:17.

van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als evenwel die conventionele waarde lager is
dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, dan stemt de aanschaff-

Art. 3:14. De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet terugbetaalbare belastin-

ingswaarde overeen met de hogere marktwaarde.

gen en vervoerkosten.
In afwijking van het eerste lid worden de deelnemingen of aandelen van een vennootschap die een vennootschap, VZW,
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De aanschaffingsprijs van een actiefbestanddeel verkregen in ruil voor een tegenprestatie anders dan in geld is de mark-

IVZW of stichting ontvangt bij fusie of splitsing als bedoeld in artikel 3:56, in ruil voor de deelnemingen of aandelen die

twaarde van deze tegenprestatie; is deze waarde moeilijk vast te stellen, dan is de aanschaffingsprijs de marktwaarde van

zij in de overgenomen of gesplitste vennootschap bezat, bij die fusie of splitsing in haar boekhouding opgenomen tegen

het verkregen actiefbestanddeel. Deze waarden worden geschat op de datum van de ruil.

de waarde waarvoor de deelnemingen of aandelen van de overgenomen of gesplitste vennootschap hierin op die datum
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stonden geboekt. De verdeling van de boekwaarde van de deelnemingen of aandelen in de gesplitste vennootschap over
de verschillende verkregen deelnemingen of aandelen in de verkrijgende vennootschappen vindt plaats pro rata de reële

1° maakt in voorkomend geval, het voorwerp uit van afschrijvingen of waardeverminderingen overeenkomstig afdeling 3
van dit hoofdstuk;

waarde van de toegewezen vermogens.
2° wordt, voor de toepassing van artikel 3:21, beschouwd als aanschaffingswaarde van de eerst ingekomen goederen.
Bij een gelijkgestelde verrichting als bedoeld in artikel 3:56 worden de deelnemingen of aandelen die de vennootschap,
VZW, IVZW of stichting ten gevolge van de verrichting ontvangt tezamen met de deelnemingen of aandelen die zij in de

De herwaarderingsmeerwaarden die geboekt werden voor het eerste boekjaar waarop voor een vennootschap, VZW, IVZW

overdragende vennootschap behoudt in haar boekhouding opgenomen tegen de waarde waaraan de deelnemingen of

of stichting de bepalingen van deze titel van toepassing zijn, de kapitaalsubsidies die bekomen werden voor datzelfde

aandelen in de overdragende vennootschap op die datum stonden geboekt. De boekwaarde van de deelnemingen of aan-

boekjaar alsook de door een vennootschap ontvangen uitgiftepremies moeten in de jaarrekening slechts opgenomen

delen in de overdragende vennootschap op de datum van de verrichting wordt verdeeld over de behouden deelnemingen

worden voor zover ze nog als zodanig in de boekhouding van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting voorkwamen op

of aandelen in de overdragende vennootschap en de (verschillende) verkregen deelnemingen of aandelen in de verkrij-

het einde van het voorafgaande boekjaar.

gende vennootschap(pen) pro rata de reële waarde van het door de overdragende vennootschap behouden vermogen en
de reële waarde van het (de) overgedragen vermogen(s).

Zijn door een vennootschap meerwaarden geboekt tijdens een boekjaar dat voorafgaat aan het boekjaar dat ingaat na 31
december 1983, dan mogen deze meerwaarden in rubriek III “Herwaarderingsmeerwaarden” behouden blijven.

Ingeval bij fusie, splitsing of hiermee gelijkgestelde verrichtingen als bedoeld in artikel 3:56 een opleg in geld is verkregen,
wordt het bedrag hiervan afgetrokken van de boekwaarde, en bij voorrang van de aanschaffingswaarde, van de deel-

Afdeling 3. Afschrijvingen en waardeverminderingen.

nemingen of aandelen van de overgenomen, gesplitste of overdragende vennootschap, inzover die opleg wordt onttrokken aan het kapitaal, de uitgiftepremie of in voorkomend geval de inbreng; in de overige gevallen wordt dat bedrag in

Art. 3:23. Onder “afschrijvingen” verstaat men de bedragen ten laste van de resultatenrekening genomen, met betrekking

resultaat genomen.

tot oprichtingskosten en tot immateriële en materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, ten einde hetzij
het bedrag van deze oprichtingskosten en van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van deze vaste activa

Bij inbreng van een bedrijfsafdeling of een algemeenheid van goederen als bedoeld in artikel 3:57, worden de als tegen-

te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, hetzij deze kosten ten laste te nemen op het ogenblik

prestatie ontvangen deelnemingen of aandelen bij de inbreng in de boekhouding van de inbrenger opgenomen tegen de

waarop zij worden aangegaan.

nettowaarde waarvoor de ingebrachte goederen hier op die datum voorkwamen.
§ 2. De bijkomende kosten met betrekking tot het aanschaffen van financiële vaste activa en van geldbeleggingen mogen
ten laste worden genomen van de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan.

Onder “waardeverminderingen” verstaat men correcties op de aanschaffingswaarde van de actiefbestanddelen, andere
dan die vermeld in het vorige lid, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij
het afsluiten van het boekjaar.

Art. 3:20. In afwijking van de artikelen 3:9, 3:13, 3:25, 3:30, 3:34, 3:46, 3:47, 3:48, 3:49, 3:50 en 3:52 mogen het klein materieel
evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen

De gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen worden afgetrokken van de actiefposten waarop ze betrek-

is in verhouding tot het balanstotaal, op het actief worden opgenomen voor een vast bedrag indien de hoeveelheid, de

king hebben.

waarde en de samenstelling ervan niet aanmerkelijk veranderen van het ene boekjaar tot het andere. In dit geval wordt de
prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen opgenomen onder de bedrijfskosten.

Art. 3:24. De afschrijvingen en de waardeverminderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid
en goede trouw.

Art. 3:21. De aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken wordt bepaald hetzij door
individualisering van de prijs van elk bestanddeel, hetzij volgens de methode van gewogen gemiddelde prijzen, volgens

Art. 3:25. De afschrijvingen en waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking

de methode “Fifo” (eerst in – eerst uit) of volgens de methode “Lifo” (laatst in – eerst uit).

hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter globale
afschrijvingen of waardeverminderingen geacteerd worden.

Indien de methode wordt gewijzigd, mag de aanschaffingswaarde van de goederen die geacht worden eerst te zijn ingekomen, niet lager zijn dan de waarde waarvoor ze, voor toepassing van de desbetreffende waardeverminderingen, voork-

Art. 3:26. De afschrijvingen en de waardeverminderingen moeten stelselmatig worden gevormd volgens de door de ven-

wamen in de inventaris bij het afsluiten van het boekjaar tevoren.

nootschap, VZW, IVZW of stichting overeenkomstig artikel 3:6, § 1, vastgelegde methoden. Ze mogen niet afhangen van
het resultaat van het boekjaar.

Wanneer, inzonderheid bij toepassing van de Lifo-methode, de boekwaarde van de voorraden aanzienlijk verschilt van de
waarde berekend op basis van de marktwaarde op balansdatum, moet het totale bedrag van dit verschil, per voorraadpost

Art. 3:27. De waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd in die mate waarin ze op het einde van het boek-

die in de balans voorkomt, in de toelichting worden vermeld. Dit verschil kan door de in de artikelen 1:24, 1:28 en 1:30

jaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling, conform de normen waarvan sprake in artikel 3:24, van

van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde kleine vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen

de minderwaarden waarvoor ze werden gevormd.

door middel van een totaalbedrag voor het geheel van de betrokken posten worden opgegeven.
Afdeling 4. Voorzieningen.
Art. 3:22. Indien, bij het begin van het eerste boekjaar waarin voor een vennootschap, VZW, IVZW of stichting deze titel
toepasselijk wordt, de aanschaffingswaarde van bepaalde actiefbestanddelen niet kan worden wedersamengesteld, is de

Art. 3:28. De voorzieningen voor risico’s en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dek-

aanschaffingswaarde van elk van die bestanddelen gelijk aan de waarde waarvoor ze, vóór toepassing van de desbetref-

ken die op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.

fende afschrijvingen en waardeverminderingen, in de inventaris van het boekjaar tevoren voorkwamen.
De in toepassing van het vorige lid bepaalde aanschaffingswaarde:
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Onverminderd artikel 3:11, eerste lid, vertegenwoordigt een voorziening op balansdatum de beste schatting van de kosten

toerekening van de geherwaardeerde waarde te spreiden over de vermoedelijke residuele gebruiksduur van de betrokken

die als waarschijnlijk worden beschouwd of, in geval van een verplichting, de beste schatting van het bedrag dat vereist is

activa.

om die verplichting op de balansdatum na te komen.

§ 3. De geboekte meerwaarden worden rechtstreeks toegerekend aan rubriek III van het passief “Herwaarderingsmeerwaarden” en daar behouden zolang de goederen waarop zij betrekking hebben, niet werden gerealiseerd. Deze meer-

Voorzieningen mogen niet worden gebruikt voor waardecorrecties op activa.

waarden mogen nochtans:

Art. 3:29. De voorzieningen voor risico’s en kosten moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en

1° worden overgebracht naar een reserve tot het beloop van de op de meerwaarde geboekte afschrijvingen;

goede trouw.
2° bij latere vastgestelde minderwaarde worden afgeboekt tot het beloop van het nog niet afgeschreven gedeelte van de
Art. 3:30. De voorzieningen voor risico’s en kosten worden geïndividualiseerd naar gelang van de risico’s en kosten met de-

meerwaarde.

zelfde aard die ze moeten dekken. Onder de risico’s en kosten met dezelfde aard moeten de soorten van risico’s en kosten
worden verstaan die bij wijze van voorbeeld in artikel 3:32 zijn vermeld.

Een herwaarderingsmeerwaarde mag nooit rechtstreeks of onrechtstreeks aangewend worden om overgedragen verliezen geheel of gedeeltelijk aan te zuiveren voor het nog niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarde.

Art. 3:31. De voorzieningen voor risico’s en kosten moeten stelselmatig worden gevormd volgens de door de vennootschap, VZW, IVZW of stichting overeenkomstig artikel 3:6, § 1, vastgelegde methoden. Ze mogen niet afhangen van

Afdeling 6. Bijzondere regels.

het resultaat van het boekjaar.
Onderafdeling 1. Bijzondere regels betreffende de oprichtingskosten.
Art. 3:32. Voorzieningen moeten, onder meer, gevormd worden met het oog op:
a) de verplichtingen die op de vennootschap, VZW, IVZW of stichting rusten inzake rust- en overlevingspensioenen,
werkloosheid met bedrijfstoeslag en andere gelijkaardige pensioenen of renten;

Art. 3:36. De oprichtingskosten worden slechts op het actief geboekt voor zover ze niet ten laste worden genomen
gedurende het boekjaar waarin ze werden besteed.

b) de kosten van grote herstellings- of onderhoudswerken;
c) de verlies- of kostenrisico’s die voor de vennootschap, VZW, IVZW of stichting voortvloeien uit persoonlijke of

Kosten die worden gemaakt in het kader van een herstructurering worden alleen dan onder de activa opgenomen, wan-

zakelijke zekerheden, verstrekt tot waarborg van schulden of verbintenissen van derden, uit verbintenissen tot

neer het gaat om welbepaalde kosten die verband houden met een ingrijpende wijziging in de structuur of de organisatie

aan- of verkoop van vaste activa, uit de uitvoering van gedane of ontvangen bestellingen, uit termijnposities of

van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting en die kosten ertoe strekken een gunstige en duurzame invloed te hebben

overeenkomsten in deviezen, termijnposities of overeenkomsten op goederen, uit technische waarborgen

op de rentabiliteit van de vennootschap of de activiteiten van de VZW, IVZW of stichting. In de toelichting moet bij de

verbonden aan reeds door de vennootschap, VZW, IVZW of stichting verrichte verkopen of diensten, uit hangende

waarderingsregels worden verantwoord dat aan deze voorwaarden is voldaan. De herstructureringskosten die het karakter

geschillen;

hebben van bedrijfskosten of van financiële kosten worden geactiveerd door ze op zichtbare wijze in mindering te bren-

d) de kosten van een milieuverplichting.

gen van het totaal bedrag respectievelijk van de bedrijfskosten en van de financiële kosten.

Art. 3:33. De voorzieningen voor risico’s en kosten mogen niet worden gehandhaafd in die mate waarin ze op het einde

Art. 3:37. Voor de oprichtingskosten worden passende afschrijvingen geboekt, per jaarlijkse tranches van ten minste twin-

van het boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling, conform de normen waarvan sprake in

tig percent van de werkelijk uitgegeven bedragen. De afschrijving van de kosten bij uitgifte van leningen mag echter

artikel 3:29, van de risico’s en kosten waarvoor ze werden gevormd.

gespreid worden over de looptijd van de leningen.

Afdeling 5. Herwaarderingsmeerwaarden.

Onderafdeling 2. Bijzondere regels betreffende immateriële vaste activa.

Art. 3:34. De herwaarderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbe-

Art. 3:38. Andere dan van derden verworven immateriële vaste activa worden slechts tegen vervaardigingsprijs op het

standdelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter globale herwaarderingen geact-

actief geboekt voor zover die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstig

eerd worden.

rendement voor de vennootschap, VZW, IVZW of stichting van deze vaste activa.
De kleine vennootschappen bedoeld in artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en kleine

Art. 3:35. § 1. De vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen mogen de materiële vaste activa, de deelnemingen en

VZW’s, IVZW’s en stichtingen bedoeld in de artikelen 1:28 en 1:30 van hetzelfde wetboek vermelden in de toelichting het

aandelen die onder de financiële vaste activa voorkomen of bepaalde soorten hiervoor genoemde vaste activa herwaar-

bedrag van de onder de immateriële vaste activa opgenomen kosten van ontwikkeling.

deren, wanneer de waarde van deze activa, bepaald in functie van hun nut voor de vennootschap, VZW, IVZW of stichting,
op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde. Wanneer de betrokken activa noodzakelijk zijn voor de

Art. 3:39. § 1. Voor immateriële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt overgegaan tot afschrijvingen volgens

voortzetting van het bedrijf van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting of van een onderdeel daarvan, mogen zij slechts

een overeenkomstig artikel 3:6, § 1, opgesteld plan. Er mag, overeenkomstig de fiscale bepalingen ter zake, een versneld

worden geherwaardeerd in de mate waarin de aldus uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord door de rentabiliteit van

afschrijvingsplan voor worden toegepast. Wanneer de toepassing van een plan voor versnelde afschrijving met zich brengt

de vennootschap of de activiteiten van de VZW, IVZW of stichting of van het betrokken onderdeel daarvan.

dat aanzienlijk vlugger wordt afgeschreven dan economisch verantwoord, wordt in de toelichting melding gemaakt van
het verschil tussen het gecumuleerd bedrag van de geboekte afschrijvingen en dat van de economisch verantwoorde

De geherwaardeerde waarde die voor deze vaste activa in aanmerking wordt genomen wordt verantwoord in de toelicht-

afschrijvingen. Tevens wordt de invloed aangegeven van de tijdens het boekjaar of tijdens vorige boekjaren geboekte

ing bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.

versnelde afschrijvingen op het bedrag van de afschrijvingen in de resultatenrekening van het boekjaar.

§ 2. Heeft de herwaardering betrekking op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van

Voor de in het vorige lid bedoelde vaste activa wordt overgegaan tot aanvullende of niet-recurrente afschrijvingen wan-

de geherwaardeerde waarde afgeschreven volgens een overeenkomstig artikel 3:6, § 1, opgemaakt plan dat ertoe strekt de

neer, ingevolge hun technische ontwaarding of wegens de wijziging van economische of technologische omstandigheden,
hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde voor de vennootschap, VZW, IVZW of stichting.
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De afschrijvingen met toepassing van het eerste lid op immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur mogen slechts

Art. 3:43. Voor de buiten gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit van de vennootschap, VZW, IVZW of

worden teruggenomen, wanneer blijkt dat het daarvoor toegepaste afschrijvingsplan, wegens gewijzigde economische

stichting bijdragende materiële vaste activa, wordt in voorkomend geval tot een niet-recurrente afschrijving overgegaan

of technologische omstandigheden, een te snelle afschrijving tot gevolg heeft gehad. De afschrijvingen met toepassing

om rekening te houden met de waarschijnlijke realisatiewaarde ervan.

van het tweede lid, die niet langer verantwoord blijken, moeten worden teruggenomen ten belope van het surplus ten
opzichte van de overeenkomstig het eerste lid geplande afschrijvingen.

Onderafdeling 4. Bijzondere regels betreffende financiële vaste activa.

Kosten van ontwikkeling en goodwill worden, indien hun gebruiksduur niet met zekerheid kan worden geraamd, afges-

Art. 3:44. § 1. De niet opgevraagde bedragen op deelnemingen en aandelen worden vermeld in de toelichting per onder-

chreven over een periode van ten hoogste tien jaar. De periode waarover goodwill wordt afgeschreven, wordt verant-

rubriek waarin de nog vol te storten deelnemingen en aandelen zijn opgenomen.

woord in de toelichting.
§ 2. Voor de deelnemingen en de aandelen die in de rubriek “Financiële vaste activa” zijn opgenomen wordt tot waarAfschrijvingen en waardeverminderingen op goodwill worden niet teruggenomen.

devermindering overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de
rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelnemingen of de aandelen worden aangehouden.

§ 2. Voor immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt wordt slechts tot waardeverminderingen
overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.

Op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen, worden waardeverminderingen toegepast, zo er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling

Onderafdeling 3. Bijzondere regels betreffende materiële vaste activa.

hiervan op de vervaldag.

Art. 3:40. De gebruiksrechten betreffende materiële vaste activa waarover de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bes-

Onderafdeling 5. Bijzondere regels betreffende vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoog-

chikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten zoals omschreven in respectievelijk titel 2 en 3 van dit boek,

ste een jaar.

worden, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:23 en 3:42, § 1, onder de activa opgenomen voor het gedeelte
van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het

Art. 3:45. § 1. Vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde, onverminderd de toepassing van

goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

paragraaf 2 en van de artikelen 3:46 en 3:51.

De overeenkomstige verplichtingen aan de passiefzijde worden ieder jaar gewaardeerd ten belope van het gedeelte van

§ 2. Bij de boeking van een vordering in de balans voor haar nominale waarde worden in voorkomend geval in de over-

de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het

lopende rekeningen van het passief geboekt en pro rata temporis in resultaat genomen op grond van de samengestelde

goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

interesten:
a) de rente die op basis van de overeenkomst tussen partijen in de nominale waarde van de vordering begrepen is;

Art. 3:41. De meer- of minderwaarde die wordt vastgesteld bij de overdracht van een afschrijfbaar materieel vast actief

b) het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de nominale waarde van de vordering;

met afsluiting door de cedent van een leasingovereenkomst die op dat zelfde goed slaat, wordt opgenomen in de over-

c) het disconto op renteloze of abnormaal laag rentende vorderingen, wanneer deze vorderingen:

lopende rekeningen en wordt elk jaar in resultaat genomen naar verhouding van de afschrijving van dit geleaste vast actief
voor het betrokken boekjaar.

1° terugbetaalbaar zijn na meer dan één jaar te rekenen vanaf het ogenblik waarop zij in het vermogen van de
vennootschap, VZW, IVZW of stichting zijn opgenomen, en

Art. 3:42. § 1. Voor materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt overgegaan tot afschrijvingen volgens
een overeenkomstig artikel 3:6, § 1, opgesteld plan. Er mag, overeenkomstig de fiscale bepalingen ter zake, een versneld
afschrijvingsplan voor worden toegepast. Wanneer de toepassing van een plan voor versnelde afschrijving met zich brengt

2° betrekking hebben hetzij op als opbrengst geboekte bedragen in de resultatenrekening, hetzij op de prijs van de
overdracht van vaste activa of van een activiteitsbranche.

dat aanzienlijk vlugger wordt afgeschreven dan economisch verantwoord, wordt in de toelichting melding gemaakt van
het verschil tussen het gecumuleerd bedrag van de geboekte afschrijvingen en dat van de economisch verantwoorde

Het in sub c) bedoelde disconto wordt berekend op basis van de voor dergelijke vorderingen geldende marktrente op het

afschrijvingen. Tevens wordt de invloed aangegeven van de tijdens het boekjaar of tijdens vorige boekjaren geboekte

ogenblik waarop de vordering werd opgenomen in het vermogen van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting.

versnelde afschrijvingen op het bedrag van de afschrijvingen in de resultatenrekening van het boekjaar.
Het bedrag van de rente mag niet worden gecompenseerd met de kosten en provisies in verband met deze verrichtingen.
Voor de in het vorige lid bedoelde vaste activa wordt overgegaan tot aanvullende of niet-recurrente afschrijvingen wanneer, ingevolge hun technische ontwaarding of wegens de wijziging van economische of technologische omstandigheden,

Art. 3:46. Op de vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar worden waardevermin-

hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde voor de vennootschap, VZW, IVZW of stichting.

deringen toegepast, zo er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan
op de vervaldag. Op deze vorderingen mogen eveneens waardeverminderingen worden toegepast wanneer hun realisa-

De afschrijvingen met toepassing van het eerste lid op materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur mogen slechts

tiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekwaarde vastgesteld overeenkomstig artikel 3:45.

worden teruggenomen, wanneer blijkt dat het daarvoor toegepaste afschrijvingsplan, wegens gewijzigde economische
of technologische omstandigheden, een te snelle afschrijving tot gevolg heeft gehad. De afschrijvingen met toepassing

Onderafdeling 6. Bijzondere regels betreffende voorraden.

van het tweede lid, die niet langer verantwoord blijken, moeten worden teruggenomen ten belope van het surplus ten
opzichte van de overeenkomstig het eerste lid geplande afschrijvingen.

Art. 3:47. § 1. De grond- en hulpstoffen, het gereed produkt, de handelsgoederen en de voor verkoop bestemde onroerende goederen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.

§ 2. Voor materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt wordt slechts tot waardeverminderingen overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.
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De waardering tegen de lagere marktwaarde, met toepassing van het eerste lid, mag niet worden gehandhaafd indien

De inresultaatneming van dit verschil geschiedt op geactualiseerde basis, uitgaande van het actuariële rendement bij

achteraf de marktwaarde hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

aankoop.

§ 2. De goederen in bewerking worden, onverminderd de toepassing van artikel 3:48, gewaardeerd tegen vervaardiging-

De vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen hebben echter de mogelijkheid om:

sprijs.
1° het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde op lineaire basis pro rata temporis in resultaat
Art. 3:48. Ten aanzien van de goederen in bewerking worden waardeverminderingen toegepast, indien hun vervaardig-

te nemen;

ingsprijs, vermeerderd met het geraamde bedrag van de nog te maken kosten hoger is dan de nettoverkoopprijs op de
datum van de jaarafsluiting.

2° de vastrentende effecten voor hun aanschaffingswaarde in de balans te behouden wanneer de weerslag van de
inresultaatneming van het actuariële rendement van de effecten ten opzichte van de inresultaatneming van het louter

Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de activa bedoeld in artikel 3:47 en in het eerste lid van dit

nominale rendement, te verwaarlozen zou zijn.

artikel, om rekening te houden hetzij met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, hetzij met de risico’s inherent aan
de aard van de betrokken producten of van de gevoerde activiteit.

Het eerste en het tweede lid zijn van toepassing op effecten met een rendement dat, volgens de uitgiftevoorwaarden,
uitsluitend voortkomt uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde.

Onderafdeling 7. Bijzondere regels betreffende bestellingen in uitvoering.
Art. 3:52. Op geldbeleggingen en liquide middelen worden waardeverminderingen toegepast wanneer de realisaArt. 3:49. De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs vermeerderd, naarmate de pro-

tiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

duktie of de werkzaamheden vorderen, met het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de vervaardigingsprijs, wanneer dit verschil met voldoende zekerheid als verworven mag worden beschouwd; een vennootschap, VZW,

Art. 3:53. Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de geldbeleggingen en liquide middelen om reken-

IVZW of stichting kan echter ook als regel aannemen de bestellingen in uitvoering of bepaalde soorten daarvan op de

ing te houden hetzij met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, hetzij met de risico’s inherent aan de aard van de

balans te blijven boeken tegen hun vervaardigingsprijs.

betrokken producten of van de gevoerde activiteit.

De bestellingen in uitvoering mogen rechtstreeks worden gecompenseerd met de ontvangen vooruitbetalingen per over-

Onderafdeling 9. Bijzondere regels betreffende uitgestelde belastingen.

eenkomst, waarbij ofwel het debetsaldo wordt gepresenteerd als bestelling in uitvoering ofwel het creditsaldo wordt gepresenteerd als ontvangen vooruitbetaling. Bij het begin van elk boekjaar wordt de saldering tegen geboekt. In geval geb-

Art. 3:54. § 1. De uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies en gerealiseerde meerwaarden worden oorspronkelijk ge-

ruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid tot compensatie worden de bedragen vóór saldering in de toelichting vermeld.

waardeerd tegen het normale bedrag van de belasting die erop zou zijn geheven indien die subsidies en meerwaarden
zouden zijn belast ten laste van het boekjaar waarin zij werden geboekt. Zij worden evenwel gewaardeerd na aftrek van de

In de toelichting worden bij de waarderingsregels de methoden en criteria vermeld die voor de waardering van bestellingen

weerslag van de belastingverminderingen en vrijstellingen waarvan op het ogenblik dat deze subsidies en meerwaarden

in uitvoering zijn toegepast.

worden geboekt kan worden vermoed dat zij, in een nabije toekomst, zullen leiden tot een lagere belasting op deze subsidies en meerwaarden.

Voor de risico’s en kosten verbonden aan de verdere uitvoering van deze bestellingen worden, overeenkomstig de artikel-

§ 2. De uitgestelde belastingen op ontvangen kapitaalsubsidies worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de post

en 3:11, 3:29, 3:31, 3:32 en 3:33 voorzieningen gevormd, voor zover deze risico’s niet zijn gedekt door waardeverminderin-

“Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen” van de resultatenrekening, gelijkmatig met de afboeking van de kapitaal-

gen, geboekt met toepassing van artikel 3:50.

subsidies in de passiefpost waarop zij betrekking hebben.

Art. 3:50. Ten aanzien van de bestellingen in uitvoering worden waardeverminderingen toegepast, indien hun vervaar-

De uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de post

digingsprijs, vermeerderd met het geraamde bedrag van de nog te maken kosten, hoger is dan de in de overeenkomst

“Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen” van de resultatenrekening, gelijkmatig met de opneming van de betrok-

bedongen prijs.

ken meerwaarden in het belastbaar resultaat.
§ 3. Behoudens toepassing van paragraaf 2 mag het gepassiveerde bedrag van de uitgestelde belastingen slechts worden

Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de bestellingen in uitvoering, om rekening te houden hetzij

aangepast in zover, ingevolge een wijziging in de fiscale toestand van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting, het effec-

met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, hetzij met de risico’s inherent aan de aard van de betrokken producten

tieve bedrag van de geraamde belasting die in een nabije toekomst op deze subsidies en meerwaarden zal zijn verschuld-

of van de gevoerde activiteit.

igd, waarschijnlijk sterk zal verschillen van het bedrag aan passiefzijde.

Onderafdeling 8. Bijzondere regels betreffende geldbeleggingen en liquide middelen.

Onderafdeling 10. Bijzondere regels betreffende schulden.

Art. 3:51. De vastrentende effecten worden gewaardeerd op grond van hun aanschaffingswaarde. Wanneer evenwel hun

Art. 3:55. De artikelen 3:45 en 3:51 zijn van overeenkomstige toepassing op de schulden van overeenstemmende aard en

actuariële rendement berekend bij de aankoop, met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op vervaldag, verschilt

looptijd.

van hun nominale rendement, wordt het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata
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temporis voor de resterende looptijd van de effecten in resultaat genomen als bestanddeel van de renteopbrengst van

Onderafdeling 11. Bijzondere regels betreffende bestanddelen verworven in het kader van een fusie, splitsing of

deze effecten en, naar gelang van het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de effecten.

hiermee gelijkgestelde verrichting.
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Art. 3:56. § 1. Bij een fusie door overneming, een fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap of een met fu-

Onderafdeling 12. Bijzondere regels betreffende bestanddelen verworven in het kader van een inbreng van alge-

sie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals gedefinieerd in de artikelen 12:2, 12:3 en 12:7 van het Wetboek

meenheid of van bedrijfstak.

van vennootschappen en verenigingen, alsook bij uitvoering van deze verrichtingen door VZW’s, IVZW’s of stichtingen
zoals bedoeld in artikel 13:1 van hetzelfde wetboek, worden alle actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen

Art. 3:57. Bij inbreng van een bedrijfsafdeling of een algemeenheid van goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 12:9

vennootschap, VZW, IVZW of stichting, inclusief de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen, de afschrijvin-

tot 12:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of bij toepassing van artikel 13:1 van hetzelfde wetboek,

gen, waardeverminderingen en gevormde voorzieningen, de rechten en verplichtingen alsook de opbrengsten en kosten

worden de ingebrachte activa, passiva, rechten en verplichtingen opgenomen in de boekhouding van de vennootschap,

van het boekjaar, onverminderd de toepassing van artikel 3:77 voor vennootschappen, opgenomen in de boekhouding

VZW, IVZW of stichting waarin de inbreng gebeurt, tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boek-

van de overnemende vennootschap, VZW, IVZW of stichting tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de

houding van de inbrengende vennootschap, VZW, IVZW of stichting voorkwamen.

overgenomen vennootschap, VZW, IVZW of stichting voorkwamen op de datum vanaf wanneer de handelingen van de
overgenomen vennootschap, VZW, IVZW of stichting boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van

HOOFDSTUK 3. Vorm en inhoud van de jaarrekening.

de overnemende vennootschap, VZW, IVZW of stichting.
Art. 3:58. § 1. De balans en de resultatenrekening worden, onverminderd de toepassing van artikel 3:62, tweede lid, opBij een fusie door oprichting wordt elke fuserende vennootschap, VZW, IVZW of stichting beschouwd als overgenomen

gesteld overeenkomstig de schema’s opgenomen in de bij dit besluit toevoegde bijlage 3 voor wat de vennootschappen

vennootschap, VZW, IVZW of stichting en wordt de nieuw opgerichte vennootschap, VZW, IVZW of stichting beschouwd

betreft en de bijlage 6 voor wat de VZW’s, IVZW’s en stichtingen betreft.

als overnemende vennootschap, VZW, IVZW of stichting.
De toelichting bevat de aanvullende gegevens bedoeld in titel 2 voor wat de vennootschappen betreft en in titel 3, voor
§ 2. Een splitsing door overneming, een splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen of een gemengde splitsing

wat de VZW’s, IVZW’s en stichtingen betreft.

zoals gedefinieerd in de artikelen 12:4, 12:5 en 12:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de
uitvoering van deze verrichtingen door een VZW, IVZW of stichting zoals bedoeld in artikel 13:1 van hetzelfde wetboek,

§ 2. De niet-genoteerde kleine vennootschappen bedoeld in artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-

wordt in de boekhouding van de gesplitste vennootschap, VZW, IVZW of stichting en van de vennootschappen, VZW, IVZW

gingen en de kleine VZW’s, IVZW’s en stichtingen bedoeld in artikel 1:28 en 1:30 van hetzelfde wetboek kunnen hun balans

of stichtingen waaraan de overdracht ten gevolge van de splitsing gebeurt, verwerkt zoals bepaald in paragraaf 1, onver-

en hun resultatenrekening opstellen volgens de verkorte schema’s opgenomen in de bij dit besluit toevoegde bijlage 4

minderd de toepassing van artikel 3:78 voor vennootschappen.

voor wat de vennootschappen betreft en bijlage 7 voor wat de VZW’s, IVZW’s en stichtingen betreft.

Voor elke vennootschap, VZW, IVZW of stichting waaraan een overdracht gebeurt, is § 1 evenwel van toepassing op de

De verkorte toelichting bevat de aanvullende gegevens bedoeld in titel 2 voor wat de vennootschappen betreft en in titel

overgedragen activa en passiva, rechten en verplichtingen en op het overgedragen deel van het eigen vermogen van de

3 voor wat de VZW’s, IVZW’s en stichtingen betreft.

gesplitste vennootschap, VZW, IVZW of stichting.
§ 3. De niet-genoteerde microvennootschappen bedoeld in artikel 1:25 van het Wetboek van vennootschappen en vereni§ 3. Een met splitsing gelijkgestelde verrichting zoals gedefinieerd in artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en

gingen en micro-VZW’s, micro-IVZW’s en microstichtingen bedoeld in de artikelen 1:29 en 1:31 van hetzelfde wetboek kun-

verenigingen, wordt in de boekhouding van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap(pen)

nen hun balans en resultatenrekening opstellen volgens microschema’s opgenomen in de bij dit besluit toevoegde bijlage

verwerkt zoals bepaald in paragraaf 2, onverminderd de toepassing van artikel 3:78 voor vennootschappen.

4 voor wat de vennootschappen betreft en bijlage 7 voor wat de VZW’s, IVZW’s en stichtingen betreft.

De overdragende vennootschap dient hierbij te worden aangemerkt, al naargelang van het geval, hetzij als gesplitste ven-

De toelichting bij dit microschema bevat de aanvullende gegevens bedoeld in titel 2 voor wat de vennootschappen betreft

nootschap, hetzij als verkrijgende vennootschap.

en in titel 3 voor wat de VZW’s, IVZW’s en stichtingen betreft.

§ 4. Bij de opname van het eigen vermogen van de overgenomen, gesplitste of overdragende vennootschap, VZW, IVZW of

§ 4. De posten van de in paragrafen 1, 2 en 3 bedoelde balans en resultatenrekening, alsmede de vermeldingen in de in

stichting in de boekhouding van de overnemende of verkrijgende vennootschap, VZW, IVZW of stichting, wordt rekening

deze paragrafen bedoelde toelichting mogen worden weggelaten wanneer zij niet dienstig zijn voor het betrokken boek-

gehouden met de fiscale samenstelling en kwalificatie van de bestanddelen van dit eigen vermogen ten name van de

jaar; wanneer voor deze posten en vermeldingen het bedrag van het voorafgaande boekjaar moet worden vermeld, dan

overnemende of verkrijgende vennootschap, VZW, IVZW of stichting.

mogen ze slechts worden weggelaten wanneer zij ook voor dat boekjaar niet dienstig zijn.
§ 5. De posten die met Arabische cijfers zijn aangeduid van de balans en resultatenrekening kunnen worden samengevoegd
wanneer hun bedrag niet van materieel belang is voor het geven van een getrouw beeld van het vermogen, de financiële
positie en het resultaat van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting, of indien die samenvoeging de duidelijkheid ten
goede komt, mits de aldus samengevoegde posten in de toelichting bij de jaarrekening afzonderlijk worden vermeld.
Met materieel belang wordt bedoeld de hoedanigheid van informatie waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat
de weglating of onjuiste vermelding ervan de beslissingen die een gebruiker op basis van de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van een vennootschap, of op basis van de jaarrekening van een VZW, IVZW of stichting neemt, zou
kunnen beïnvloeden. Het materieel belang van afzonderlijke posten wordt beoordeeld in de context van andere gelijkaardige posten.
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§ 6. De inhoud van de posten in de jaarrekening wordt, waar nodig, nader bepaald in titel 2 voor wat de vennootschappen

De omschrijving van de in de schema’s door een hoofdletter aangegeven rubrieken en van de onderrubrieken moet, wan-

betreft en in titel 3 voor wat de VZW’s, IVZW’s en stichtingen betreft.

neer de naleving van het voorschrift van artikel 3:1, eerste lid, dit vereist, aangepast worden aan de bijzondere aard van
de werkzaamheden, van het vermogen en van de opbrengsten en kosten van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting.

Voor de toepassing van deze titels zijn rubrieken de posten van de balans en de resultatenrekening aangeduid met een
Romeins cijfer of een hoofdletter en onderrubrieken de posten aangeduid met een Arabisch cijfer.

Art. 3:63. De voorstelling van de jaarrekening moet identiek zijn van het ene jaar tot het andere.

Art. 3:59. Bij elke rubriek en onderrubriek van de balans en van de resultatenrekening wordt het bedrag van de overeen-

Ze wordt echter gewijzigd wanneer, onder meer ingevolge een belangrijke wijziging in de structuur van het vermogen,

komstige post van het voorafgaande boekjaar vermeld. Wanneer evenwel een vennootschap, VZW, IVZW of stichting, die

van de opbrengsten en van de kosten van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting ze niet meer beantwoordt aan het

haar jaarrekening over het voorafgaande boekjaar heeft opgesteld overeenkomstig artikel 3:58, § 2 of § 3, haar jaarreken-

voorschrift van artikel 3:1, eerste lid. Deze wijzigingen worden vermeld en verantwoord bij de waarderingsregels in de

ing over het nieuwe boekjaar overeenkomstig artikel 3:58, § 1 of respectievelijk artikel 3:58, § 1 of § 2 opstelt, volstaat het

toelichting die behoort tot het boekjaar waarin ze werden ingevoerd.

dat zij als vergelijkende cijfers voor het voorafgaande boekjaar de bedragen vermeldt die als zodanig voorkwamen in de
jaarrekening over dat boekjaar.

De huidige bepaling is niet van toepassing op de jaarrekening over het eerste boekjaar waarop voor een vennootschap,
VZW, IVZW of stichting de bepalingen van deze titel, titel 2 en titel 3 van toepassing zijn.

Wanneer de bedragen van het boekjaar niet vergelijkbaar zijn met die van het voorafgaande boekjaar, mogen de bedragen van het voorafgaande boekjaar worden aangepast met het oog op hun vergelijkbaarheid; in dat geval worden deze

HOOFDSTUK 4. Openbaarmaking van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening.

aanpassingen, behalve indien zij onbelangrijk zijn, in de toelichting bij de waarderingsregels vermeld en onder verwijzing
naar de betrokken rubrieken, toegelicht. Worden de bedragen van het voorafgaande boekjaar niet aangepast, dan moet

Afdeling 1. Voorstelling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening waarvan de neerlegging bij het

de toelichting de nodige gegevens bevatten om een vergelijking mogelijk te maken.

Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voorgeschreven.

Voor vennootschappen is deze bepaling niet van toepassing op de jaarrekening over het eerste boekjaar waarop de bep-

Onderafdeling 1. Opmaak van de jaarrekening waarvan de openbaarmaking door het Wetboek van vennootschap-

alingen van deze titel en van titel 2 van toepassing zijn.

pen en verenigingen is voorgeschreven.

Voor VZW’s, IVZW’s en stichtingen geldt deze bepaling niet voor de jaarrekening van het eerste boekjaar waarop de bepal-

Art. 3:64. § 1. De jaarrekening waarvan de openbaarmaking door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is

ingen van deze titel en titel 3 van toepassing zijn. De cijfers van de openingsbalans, vastgelegd in overeenstemming met

voorgeschreven, wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van titel 1, titel 2 en titel 3 van dit boek.

artikel 3:175 van onderhavig besluit worden beschouwd als de cijfers van de balans van het vorige boekjaar.
In de jaarrekening worden de bedragen uitgedrukt in euro, zonder decimalen.
Art. 3:60. Kunnen actief- of passiefbestanddelen tot meer dan één rubriek of onderrubriek van de balans behoren, of
opbrengsten dan wel kosten tot meer dan één rubriek of onderrubriek van de resultatenrekening, dan worden ze inges-

De bedragen in de jaarrekening bedoeld in artikel 3:68, eerste lid, mogen evenwel worden uitgedrukt in euro, hetzij zonder

chreven onder die post welke ten opzichte van het voorschrift van artikel 3:1, eerste lid, het meest is aangewezen. In

decimalen, hetzij met twee decimalen, met het oog op hun neerlegging in de vorm van een gestructureerd databestand

dergelijk geval wordt in de toelichting bij de waarderingsregels het verband met de andere posten vermeld.

overeenkomstig artikel 3:69, § 1.

Art. 3:61. De toelichting bevat, indien van materieel belang zoals gedefinieerd in artikel 3:58, § 5, tweede lid:

In de jaarrekening wordt uitdrukkelijk vermeld dat de bedragen in euro zijn uitgedrukt.
§ 2. De jaarrekening kan, naast de openbaarmaking in euro als voorgeschreven door § 1, ook openbaar gemaakt worden

1° een samenvatting van de waarderingsregels krachtens artikel 3:6, § 1, tweede lid;

in de munteenheid van een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, zulks met gebruikmaking van de omrekeningskoers op de balansdatum. Deze koers wordt in de toelichting aangegeven.

2° de vermeldingen die in voorkomend geval moeten worden opgenomen krachtens de artikelen 3:1, tweede lid, 3:2, § 2
en § 3, 3:7, tweede en derde lid, 3:8, derde lid, 3:11, 3:12, 3:15, 3:16, derde lid, 3:21, derde lid, 3:35, § 1, tweede lid, 3:36,

Onderafdeling 2. Opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid

tweede lid, 3:38, tweede lid, 3:39, § 1, eerste en vierde lid, 3:42, § 1, eerste lid, 3:44, § 1, 3:49, tweede en derde lid, 3:59,

waarvan de openbaarmaking door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voorgeschreven.

tweede lid, 3:60, 3:63, tweede lid;
Art. 3:65. In de geconsolideerde jaarrekening worden de bedragen uitgedrukt in duizenden euro, zonder decimalen; de
3° naargelang de vorm en de grootte van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting, de aanvullende gegevens zoals
vermeld in de artikelen 3:82, 3:85, 3:88, 3:164, 3:167 en 3:170.

bedragen in de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschappen waarvan het geconsolideerd balanstotaal meer
dan één miljard euro bedraagt, mogen evenwel in miljoenen euro worden uitgedrukt, zonder decimalen.

Onverminderd artikel 3:1, tweede lid, zijn de aanvullende of bijkomende gegevens die door dit besluit worden opgelegd

In de geconsolideerde jaarrekening wordt uitdrukkelijk vermeld, naargelang het geval, dat de bedragen in duizenden euro

in de samenvatting van de waarderingsregels niet van toepassing op microvennootschappen.

of in miljoenen euro zijn uitgedrukt.

Art. 3:62. De vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen mogen in de toelichting de rubrieken en onderrubrieken die

De geconsolideerde jaarrekening mag worden opgesteld in de munteenheid van een lidstaat van de Organisatie voor

verplicht moeten worden vermeld verder indelen.

Economische Samenwerking en Ontwikkeling wanneer deze munteenheid de meest relevante is voor de verrichtingen,
voor de activa en de passiva en voor de resultaten van het geconsolideerde geheel.
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Afdeling 2. Openbaarmaking.

§ 4. De rechtspersonen die hun jaarrekening moeten opmaken overeenkomstig de schema’s in de bijlagen van titel 2 en 3
van dit boek, volgen voor de neerlegging van hun jaarrekening en van de sociale balans voorgeschreven door de wet van

Art. 3:66. De Nationale Bank van België ontvangt de neerlegging van de volgende documenten:

22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid, een model van
jaarrekening dat door de Nationale Bank van België wordt opgesteld en dat op haar website ter beschikking wordt gesteld.

-

de jaarrekening en de andere stukken die bij haar moeten worden neergelegd in toepassing van de artikelen 3:10,

Dit model van jaarrekening wordt door de Nationale Bank van België aan de geldende wettelijke en reglementaire bepal-

3:12, § 1, 3:47, § 7 en 3:51, § 7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in toepassing van andere

ingen aangepast, na advies van de Commissie voor Boekhoudkundige normen. Het bestaan van een nieuwe versie wordt

wettelijke of reglementaire bepalingen;

in het Belgisch Staatsblad meegedeeld.
Het “Volledig model van jaarrekening” wordt gevolgd door de rechtspersonen bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van:

-

de geconsolideerde jaarrekening en de andere stukken die bij haar moeten worden neergelegd in toepassing van de
artikelen 3:35 en 3:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in toepassing van andere wettelijke

1° die welke de mogelijkheid bepaald door artikel 3:58, § 2, benutten om het “Verkort model van jaarrekening” te volgen;

of reglementaire bepalingen.
2° die welke de mogelijkheid bepaald door artikel 3:58, § 3, benutten om het “Micromodel van jaarrekening” te volgen.
Een afzonderlijke neerlegging van de in het eerste lid bedoelde andere stukken is enkel toegestaan mits al deze stuk-

De vermeldingen bedoeld in pargraaf 1, eerste lid worden opgenomen in de daartoe bestemde sectie van het model

ken tegelijk worden neergelegd en de jaarrekening respectievelijk geconsolideerde jaarrekening voorafgaandelijk werd

van jaarrekening.

neergelegd.
Niet-dienstige secties van het model van jaarrekening worden niet neergelegd; het nummer van die niet-dienstige secties
Art. 3:67. § 1. De neergelegde jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening vermeldt:

wordt vermeld in de daartoe bestemde sectie.

1° de naam van de rechtspersoon zoals die op datum van de neerlegging in de statuten voorkomt;

§ 5. De desbetreffende sectie van het “Volledig model van jaarrekening” wordt gebruikt:
- door andere rechtspersonen dan die welke bedoeld zijn in paragraaf 2, voor de neerlegging van hun jaarrekening en

2° de rechtsvorm op datum van de neerlegging. In voorkomend geval wordt na de rechtsvorm “in vereffening” vermeld;

van de andere bij de Nationale Bank van België neer te leggen stukken. De desbetreffende sectie van het “Verkort
model van jaarrekening” wordt gebruikt door de rechtspersonen die in aanmerking komen voor het verlaagde tarief

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel (straat, nummer, eventueel busnummer, postcode, gemeente) op datum van
de neerlegging;

van de openbaarmakingskosten overeenkomstig artikel 3:70, § 2, tweede lid. De desbetreffende sectie van het
“Micromodel van jaarrekening” wordt gebruikt door de rechtspersonen die in aanmerking komen voor het verlaagde
tarief van de openbaarmakingskosten overeenkomstig artikel 3:70, § 2, derde lid;

4° het ondernemingsnummer;
5° het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de

- voor de neerlegging van de geconsolideerde jaarrekening en van de andere neer te leggen stukken.
De vermelding bedoeld in paragraaf 4, vierde lid mag worden weggelaten.

ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de rechtspersoon haar zetel heeft;
§ 6. De VZW’s, IVZW’s en stichtingen die op grond van de artikelen 3:47, § 5, of 3:51, § 5, van het Wetboek van vennootschap6° de begindatum en de afsluitingsdatum van het boekjaar waarop de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening
betrekking heeft;

pen en verenigingen hun jaarrekening niet moeten opmaken overeenkomstig de schema’s zoals opgenomen in de bijlagen bij titel 3 van dit boek, laten hun jaarrekening en de andere neer te leggen stukken voorafgaan door het “Specifiek
voorblad voor jaarrekeningen van VZW’s, IVZW’s of stichtingen opgesteld volgens een afwijkend schema”, opgesteld door

7° in de gevallen bedoeld in artikel 3:67, § 2 de munteenheid (in voorkomend geval aangevuld met het veelvoud ervan)

de Nationale Bank van België en op haar website ter beschikking gesteld.

waarin de bedragen van de jaarrekening worden uitgedrukt;
8° in voorkomend geval, de datum waarop ze door de algemene vergadering werd goedgekeurd.

Art. 3:68. De jaarrekening opgesteld in euro, zonder afwijkingen, volgens één van de schema’s opgenomen in de bij dit
besluit toevoegde bijlage 3 en 4 voor wat de vennootschappen betreft en bijlagen 6 en 7 voor wat de VZW’s, IVZW’s of

§ 2. Voor vennootschappen vermeldt de neergelegde jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening bijkomend:

stichtingen betreft en de andere neer te leggen stukken worden neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel
3:69, § 1.

1° het voorwerp van de openbaarmaking: jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening;
Alle andere jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen, alsook de andere bij de Nationale Bank van België neer
2° in het geval bedoeld in artikel 3:64, eerste lid, of de bedragen van de geconsolideerde jaarrekening in duizenden of in

te leggen stukken,worden neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:69, § 2.

miljoenen euro worden uitgedrukt;
Mogen eveneens in de vorm van een pdf-bestand worden neergelegd, de jaarrekening en voor wat de vennootschappen
3° in de gevallen bedoeld in artikel 3:65, tweede lid, de munteenheid (in voorkomend geval aangevuld met het veelvoud
ervan) waarin de bedragen van de geconsolideerde jaarrekening worden uitgedrukt.
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betreft, de geconsolideerde jaarrekening, alsook de andere neer te leggen stukken, die betrekking hebben op een buitenlandse vennootschap of een Europees economisch samenwerkingsverband naar buitenlands recht.

§ 3. De jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening en de andere stukken die het voorwerp van een neerlegging vormen,

Art. 3:69. § 1. De jaarrekening en de andere bij de Nationale Bank van België neer te leggen stukken worden langs elek-

moeten in éénzelfde taal worden opgemaakt.

tronische weg neergelegd.
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De gestandaardiseerde schema’s kunnen worden neergelegd in de vorm van een gestructureerd databestand dat voldoet:

- 300,70 euro wanneer de documenten in de vorm van een gestructureerd databestand worden neergelegd overeenkomstig artikel 3:69, § 1;

- aan rekenkundige en logische controles, en
- 356,90 euro wanneer de documenten in de vorm van een PDF-bestand worden neergelegd overeenkomstig artikel
- aan alle technische voorwaarden vastgesteld door de Nationale Bank van België en opgenomen in het “Protocol voor

3:69, § 2.

de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van een gestructureerd databestand”. Dit
technisch Protocol wordt door de Nationale Bank van België ter beschikking gesteld op haar website.

De openbaarmakingskosten bedoeld in het vorige lid worden evenwel vastgesteld op respectievelijk 68,70 euro en 124,80
euro voor:

§ 2. De jaarrekeningen en voor wat de vennootschappen betreft, de geconsolideerde jaarrekeningen, alsook de andere
neer te leggen stukken, andere dan deze bedoeld in paragraaf 1, tweede lid worden opgemaakt in de vorm van een be-

1° de jaarrekening voorgesteld volgens het “Verkort model van jaarrekening” bedoeld in artikel 3:67, § 4, tweede lid , 1°;

stand in het “Portable Document Format” (PDF)-formaat dat voldoet aan alle technische voorwaarden vastgesteld door de
Nationale Bank van België en opgenomen in het “Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekenin-

2° de jaarrekening van instellingen bedoeld in artikel III.82, § 1, eerste lid, 5° van het Wetboek van economisch recht;

gen en geconsolideerde jaarrekeningen in de vorm van een PDF-bestand”. Dit technisch Protocol wordt door de Nationale
Bank van België ter beschikking gesteld op haar website.

3° de jaarrekening van de kredietinstellingen bedoeld in artikel III.95, § 1 van het Wetboek van economisch recht, op
voorwaarde dat hun balanstotaal voor het betrokken boekjaar 5.000.000 euro niet overschrijdt, evenals de jaarrekening

De afdruk met zwarte inkt op wit A4-papier van het aangeboden bestand in het PDF-formaat moet bovendien aan de

van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die voldoen aan de criteria vermeld in artikel 1:24 van het

volgende vormvoorwaarden voldoen:

Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

1° rondom elk blad een strook van ten minste 1 centimeter openlaten en bovenaan het eerste blad een horizontale
strook van ten minste 2 centimeter openlaten;

4° de jaarrekening van buitenlandse vennootschappen of van Europese economische samenwerkingsverbanden naar
buitenlands recht die voldoen aan de criteria vermeld in artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;

2° bovenaan elk blad het ondernemingsnummer van de rechtspersoon vermelden;
5° VZW’s, IVZW’s en stichtingen.
3° geen handgeschreven gegevens bevatten;

De openbaarmakingskosten bedoeld in het eerste lid worden evenwel vastgesteld op respectievelijk 50,80 euro en 107
euro voor de jaarrekening voorgesteld volgens het “Micromodel van jaarrekening” bedoeld in artikel 3:67, § 4, tweede lid, 2°.

4° een duidelijke leesbaarheid van de gegevens garanderen door een voldoende grootte van de gebruikte karakters en
voldoende contrast tussen de gegevens en de achtergrond;

De kosten voor de openbaarmaking van de overeenkomstig artikel 3:66, tweede lid, afzonderlijk van de jaarrekening of
geconsolideerde jaarrekening neergelegde stukken en voor de openbaarmaking van een in artikel 3:73 bedoelde behoor-

5° in het geval van een jaarrekening van een rechtspersoon bedoeld in artikel 3:67, § 4, dezelfde voorstelling hebben als
die van het model van jaarrekening opgesteld door de Nationale Bank van België.

lijk verbeterde jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening of integrale set van de in artikel 3:66 bedoelde andere stukken
worden vastgesteld op 68,70 euro. Deze openbaarmakingskosten worden evenwel vastgesteld op 43,70 euro wanneer de
jaarrekening wordt voorgesteld volgens het “Micromodel van jaarrekening”.

§ 3. De jaarrekeningen en voor wat de vennootschappen betreft, de geconsolideerde jaarrekening, evenals de andere bij
de Nationale Bank van België neer te leggen stukken dienen neergelegd te worden door de upload van een informaticabe-

De in deze paragraaf bepaalde openbaarmakingskosten worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het

stand via de speciaal hiertoe voorziene toepassing op de website van de Nationale Bank van België. De toegang tot deze

indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de volgende formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag bep-

toepassing is enkel mogelijk door middel van een door de Nationale Bank van België erkend digitaal certificaat.

aald in deze paragraaf vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer, met name het indexcijfer van de maand oktober van
het jaar voordien, en gedeeld door het aanvangsindexcijfer, met name het indexcijfer van de maand oktober 2018. Het

Elk document bedoeld in artikel 3:66 maakt het voorwerp uit van eenzelfde geüpload informaticabestand. Indien de in ar-

verkregen resultaat wordt afgerond op het hogere veelvoud van 10 eurocent. De aangepaste bedragen worden uiterlijk op

tikel 3:66 bedoelde andere stukken afzonderlijk van de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening worden neergelegd,

15 december van elk jaar in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

maken deze stukken samen eveneens het voorwerp uit van eenzelfde geüpload informaticabestand. De neerlegging moet
bovendien voldoen aan alle technische voorwaarden vastgesteld door de Nationale Bank van België en opgenomen in het

§ 3. De neerleggingskosten bedoeld in paragraaf 1 worden betaald aan de Nationale Bank van België door een girale over-

“Algemeen Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen”.

schrijving uitgevoerd volgens de voorwaarden en de technische modaliteiten die de Nationale Bank van België bepaalt en

Dit technisch Protocol wordt door de Nationale Bank van België ter beschikking gesteld op haar website.

die op haar website ter beschikking worden gesteld.

Art. 3:70. § 1. De kosten voor de neerlegging van de in artikel 3:66 bedoelde documenten omvatten de openbaarmaking-

§ 4. Elke vennootschap die een geval van overmacht inroept waardoor zij haar jaarrekening of haar geconsolideerde jaar-

skosten bedoeld in paragraaf 2, de bijdrage in de kosten gemaakt door de federale toezichthoudende overheden bedoeld

rekening niet binnen de termijn van acht maanden bedoeld in artikel 3:13, derde lid, van het Wetboek van vennootschap-

in artikel 3:13, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook alle bijdragen, belastingen of

pen en verenigingen heeft kunnen neerleggen, kan de terugbetaling van de door haar betaalde bijdrage tot de kosten

kosten die krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen tegelijk met voornoemde kosten moeten worden

gemaakt door de federale toezichthoudende overheden vorderen binnen een termijn van achttien maanden na de afslu-

betaald.

itingsdatum van die jaarrekening bij gewone brief gericht aan de FOD Economie. In deze aanvraag vermeldt de betrokken
vennootschap de omstandigheden die voor haar een geval van overmacht hebben gevormd en het nummer van de bank-

§ 2. De kosten voor de openbaarmaking van de in artikel 3:66 bedoelde documenten, worden vastgesteld op:
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rekening waarop de bijdrage kan worden terugbetaald. Aan deze aanvraag worden alle bewijsstukken die de ingeroepen
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overmacht kunnen staven toegevoegd, alsook een kopie van de mededeling van de neerlegging bedoeld in artikel 3:72,

de in artikel 3:66 bedoelde andere stukken, wanneer de aanpassing wordt neergelegd in de vorm van een gestructu-

tweede lid, voor zover dit reeds mogelijk is.

reerd databestand overeenkomstig artikel 3:69, § 1;

De FOD Economie bevestigt onmiddellijk de ontvangst van deze aanvraag bij gewone brief. Hij kan de betrokken vennootschap vragen om hem bijkomende inlichtingen te verstrekken of om de toegezonden bewijsstukken aan te vullen.
De met redenen omklede beslissing van de Minister tot wiens bevoegdheid Economie behoort of diens afgevaardigde
betreffende de aanvraag wordt bij gewone brief gericht aan de betrokken vennootschap; wanneer de Minister tot wiens

- van de integrale, behoorlijk aangepaste jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening, voorafgegaan door de in
artikel 3:67, § 4, derde lid bedoelde sectie van het model van jaarrekening opgesteld door de Nationale Bank van
België of desgevallend van de integrale, behoorlijk aangepaste set van de in artikel 3:66 bedoelde andere stukken,
wanneer de aanpassing wordt neergelegd in de vorm van een PDF-bestand overeenkomstig artikel 3:69, § 2.

bevoegdheid Economie behoort of diens afgevaardigde het bestaan vaststelt van een omstandigheid die voor de betrokken vennootschap een geval van overmacht vormt, geeft hij de opdracht aan de FOD Financiën om de bijdrage tot de

De vermelding “aanpassing” wordt, naargelang het geval, opgenomen:

kosten gemaakt door de federale toezichthoudende overheden terug te betalen. Te dien einde deelt de FOD Economie
aan de FOD Financiën mee:
- het terug te betalen bedrag en het rekeningnummer waarop de terugbetaling kan worden verricht;
- het ondernemingsnummer van de betrokken vennootschap alsook de kenmerken en de afsluitingsdatum van de
laattijdig neergelegde jaarrekening; deze gegevens worden als mededeling aan de begunstigde opgenomen.
Wanneer blijkt dat uitzonderlijke omstandigheden noodzakelijkerwijze een geval van overmacht zullen vormen voor het

- in het gestructureerd databestand bedoeld in artikel 3:69, § 1;
- bovenaan de daartoe bestemde sectie van het PDF-bestand bedoeld in artikel 3:69, § 2.
De aanpassing van een eerder openbaar gemaakt document luidt in dezelfde munteenheid en hetzelfde veelvoud hiervan
en gebeurt in dezelfde taal als het betrokken document.
De artikelen 3:71 en 3:72 zijn van toepassing op de neerlegging van een aangepast document.

geheel of een groot deel van de vennootschappen die ertoe gehouden zijn hun jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening neer te leggen, kan de Minister die Economie onder zijn bevoegdheden heeft met het oog op administratieve ver-

Art. 3:74. § 1. De Nationale Bank van België onderwerpt de neergelegde jaarrekening, opgemaakt volgens de schema’s

eenvoudiging overgaan tot een algemene vrijstelling van heffing van de bijdrage tot de kosten gemaakt door de federale

zoals opgenomen in de bijlagen bij titel 2 en 3 van dit boek, aan rekenkundige en logische controles, met uitsluiting van

toezichthoudende overheden voor een duur die hij vaststelt en die hoogstens twee maanden bedraagt. Deze beslissing

het document neergelegd ter verbetering van deze jaarrekening overeenkomstig artikel 3:73 en van de jaarrekeningen

dient bij een met redenen omkleed ministerieel besluit uiterlijk één maand voor het vervallen van de termijn van acht

met betrekking tot boekjaren die het laatste boekjaar waarvoor een jaarrekening werd neergelegd, voorafgaan.

maanden bedoeld in artikel 3:13, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Deze rekenkundige en logische controles beogen de samenhang van de bedragen van het recentste boekjaar, voor de
rubrieken die voorzien zijn van een code, na te gaan. Ze zijn opgenomen in een lijst opgesteld door de Nationale Bank

Art. 3:71. De Nationale Bank van België registreert de datum van ontvangst van de in artikel 3:66 bedoelde documenten.

van België na advies van de Commissie voor Boekhoudkundige normen. Deze lijst wordt bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.

De neerlegging van deze documenten wordt slechts door de Nationale Bank van België aanvaard als de bepalingen van de
artikelen 3:64, § 1, tweede lid, 3:67 tot 3:69 in acht werden genomen en als de neerleggingskosten bedoeld in artikel 3:70,

§ 2. De Nationale Bank van België zendt aan de rechtspersoon op wie de jaarrekening betrekking heeft en, in voorkomend

§ 1, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:70, § 2 tot 4 betaald zijn.

geval, aan haar commissaris, de lijst van de fouten die ze zou hebben vastgesteld, binnen vier maanden na de datum van
aanvaarding van de neerlegging van de jaarrekening, wanneer deze jaarrekening binnen de wettelijke termijnen werd

Het feit dat de neerlegging van een voormeld document niet aanvaard werd door de Nationale Bank van België en de

neergelegd.

redenen die tot deze beslissing hebben geleid, worden binnen acht werkdagen na de datum van de ontvangst van het
betrokken document meegedeeld.

De Nationale Bank van België vermeldt het bedrag van de fouten en duidt die aan welke wezenlijk zijn, dit wil zeggen die
welke niet kunnen rechtgezet worden op basis van de gegevens die in de jaarrekening voorkomen.

De persoon die het niet-aanvaarde document heeft geüpload kan deze kennisgeving raadplegen in de toepassing bedoeld in artikel 3:69, § 3, eerste lid, gedurende maximum één maand na die upload.

De betrokken rechtspersoon zet deze wezenlijke fouten recht door een verbeterde jaarrekening volgens de in artikel 3:73
bepaalde modaliteiten neer te leggen binnen een termijn van twee maanden na de datum van verzending van de lijst.

Art. 3:72. Wanneer de neerlegging van een in artikel 3:66 bedoeld document aanvaard wordt, neemt de Nationale Bank van
België deze neerlegging op in het elektronisch register van aanvaarde jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen.

Art. 3:75. § 1. De Nationale Bank van België stelt op haar website een kopie beschikbaar, in de vorm van een bestand in
het “Portable Document Format” (PDF)-formaat, van alle in artikel 3:66 bedoelde documenten die bij haar werden neerge-

Binnen elf werkdagen die volgen op de datum van de aanvaarding van de neerlegging, stuurt de Nationale Bank van België

legd tijdens het lopende en de minstens vijf vorige kalenderjaren, volgens de voorwaarden die zij bepaalt en die op haar

de mededeling van deze neerlegging naar de rechtspersoon op wie het document betrekking heeft.

website bekendgemaakt worden.

Art. 3:73. De aanpassing van een in artikel 3:66 bedoeld document, waarvan de neerlegging eerder door de Nationale

§ 2. De Nationale Bank van België bezorgt op aanvraag een kopie van alle in artikel 3:66 bedoelde documenten die bij haar

Bank van België werd aanvaard, gebeurt door neerlegging, naar gelang het geval en volgens de voorwaarden bepaald

werden neergelegd.

door artikel 3:68:

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op alle neergelegde documenten, worden de kopieën bezorgd volgens de modaliteiten voorzien door de Nationale Bank van België.

- van de integrale, behoorlijk aangepaste jaarrekening of desgevallend van de integrale, behoorlijk aangepaste set van
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Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een of meer documenten met betrekking tot individueel aangeduide rechtspersonen en die niet beschikbaar gesteld worden op de website van de Nationale Bank van België, dan worden de kopieën
bezorgd, naar keuze van de aanvrager:
1° ofwel op papier. Per gedrukt blad is het bedrag van 0,25 euro, exclusief port en eventuele inningskosten aan de

TITEL 2. - Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen
met rechtspersoonlijkheid: bijzondere bepalingen
HOOFDSTUK 1. - Jaarrekening

Nationale Bank van België verschuldigd;
Afdeling 1. Waarderingsregels: bijzondere bepalingen
2° ofwel in een aan een elektronisch postbericht gehecht bestand in PDF-formaat. Per bestand is het bedrag van 5,00
euro, exclusief eventuele inningskosten, aan de Nationale Bank van België verschuldigd.
§ 3. De Nationale Bank van België bezorgt aan de griffies van de ondernemingsrechtbank, onverwijld en kosteloos, een

Art. 3:76-3:79. [...]
Afdeling 2. Vorm en inhoud van de jaarrekening

kopie van de in paragraaf 2, tweede lid bedoelde documenten die niet beschikbaar worden gesteld op de website van de
Nationale Bank van België.

Onderafdeling 1. Jaarrekening volgens het volledige schema 1. Schema van de balans.

De griffier is ervan vrijgesteld een kopie van de in artikel 3:66 bedoelde documenten toe te voegen aan het elektronische

Art. 3:80-3:82. [...]

deel van het dossier bedoeld in artikel 1:2.
Onderafdeling 2. Jaarrekening in verkorte vorm 1. Schema van de balans.
§ 4. Bij neerlegging van een gestructureerd databestand overeenkomstig artikel 3:69, § 1, wordt dit op de afgeleverde
kopie vermeld.

Art. 3:83-3:85. [...]

Bedragen van een jaarrekening die in euro met twee decimalen wordt uitgedrukt, overeenkomstig artikel

Onderafdeling 3. Microschema van de jaarrekening. 1. Schema van de balans.

3:64, § 1, derde lid, worden afgerond in euro zonder decimalen op de door de Nationale Bank van België afgeleverde kopieën.

Art. 3:86-3:88. [...]

Secties van het door de Nationale Bank van België opgestelde model van jaarrekening die zonder voorwerp zijn, worden

Onderafdeling 4. Inhoud van bepaalde rubrieken. 1. Inhoud van bepaalde rubrieken van de balans.

niet opgenomen in de door de Nationale Bank van België verstrekte kopieën wanneer de betrokken jaarrekening overeenkomstig artikel 3:69, § 1 werd neergelegd.

Art. 3:89-3:91. [...]

§ 5. Dit artikel is niet van toepassing op de lijst van giften als bedoeld in de artikelen 3:47, § 7, en 3:51, § 7, van het Wetboek

Afdeling 3. Diverse bepalingen en overgangsbepalingen.

van vennootschappen en verenigingen.
Art. 3:92-3:95. [...]

HOOFDSTUK 2. - Geconsolideerde jaarrekening
Afdeling 1. Consolidatiekring
Art. 3:96-3:102. [...]
Afdeling 2. Algemene beginselen.
Art. 3:103-3:114. [...]
Afdeling 3. Waarderingsregels.
Art. 3:115-3:122. [...]
Afdeling 4. Consolidatiemethoden
Onderafdeling 1. Algemene beginselen
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Art. 3:123-3:125. [...]

als tegenpost een opbrengstrekening of een rekening van het eigen vermogen. Wanneer het verschil betrekking heeft op
een vast actief met een beperkte gebruiksduur moet dit verschil worden afgeschreven over de gebruiksduur.

Onderafdeling 2. Integrale consolidatie. 1. De geconsolideerde balans.
Afdeling 2. Vorm en inhoud van de jaarrekening.
Art. 3:126-3:139. [...]
Onderafdeling 1. Sociale balans.
Onderafdeling 3. Evenredige consolidatie
Art. 3:161. § 1. De toelichting bevat de inlichtingen betreffende de sociale balans bedoeld in hoofdstuk 9 van de wet van
Art. 3:140. [...]

22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid indien de VZW,
IVZW of stichting een jaargemiddelde van ten minste 20 personeelsleden telt, uitgedrukt in voltijdse equivalenten en

Afdeling 5. De vermogensmutatie

waarvoor de VZW, IVZW of stichting een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling heeft gedaan bij de met de inning van
de sociale zekerheidsbijdragen belaste instelling of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister, krachtens

Art. 3:141-3:148. [...]

het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten.

Afdeling 6. Vorm en inhoud van de geconsolideerde jaarrekening

De sociale balans bevat de informatie als bedoeld in artikel 5:2.

Onderafdeling 1. Algemene beginselen

§ 2. De sociale balans van een VZW, IVZW of stichting die overeenkomstig artikel 3:47, § 3 en 3:51, § 3, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen een jaarrekening opmaakt volgens een verkort schema en die een jaargemiddelde

Art. 3:149-3:153. [...]

van ten minste 20 personeelsleden telt, uitgedrukt in voltijdse equivalenten en waarvoor de VZW, IVZW of stichting een
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling heeft gedaan bij de met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen belaste

Onderafdeling 2. Geconsolideerde jaarrekening 1. Schema van de balans.

instelling of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister krachtens het koninklijk besluit van 8 augustus 1980
betreffende het bijhouden van sociale documenten, bevat de informatie als bedoeld in artikel 5:3.

Art. 3:154-3:157. [...]
Onderafdeling 2. Jaarrekening volgens volledig schema.
Onderafdeling 3. Inhoud van sommige posten van de geconsolideerde jaarrekening
1. Schema van de balans.
Art. 3:158. [...]
Art. 3:162. De balans wordt opgesteld overeenkomstig het schema opgenomen in bijlage 6.

TITEL 3. Jaarrekening van VZW’s, IVZW’s en stichtingen andere dan deze bedoeld
in de artikelen 3:47, § 2 en 3:51, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen: bijzondere bepalingen.

2. Schema van de resultatenrekening.
Art. 3:163. De resultatenrekening wordt opgesteld overeenkomstig het schema opgenomen in bijlage 6.
3. Inhoud van de toelichting.

HOOFDSTUK 1. Jaarrekening.

Art. 3:164. De toelichting bij het volledige schema van de jaarrekening bevat de hierna vermelde aanvullende gegevens:

Afdeling 1. Waarderingsregels: bijzondere bepalingen.

I.

Art. 3:159. Wanneer de functionaliteit van materiële vaste activa constant is, kan het bestuursorgaan van de VZW, IVZW of

Een staat van de oprichtingskosten (post I van de activa) met de vermelding van hun nettoboekwaarde per einde van het

stichting, mits melding en verantwoording in de toelichting, beslissen om deze materiële vaste activa niet af te schrijven

vorige boekjaar, de mutaties tijdens het boekjaar (nieuwe kosten van het boekjaar, afschrijvingen, andere) alsmede de

en de onderhouds- en vervangingskosten die daaraan verbonden zijn, op zich te nemen.

nettoboekwaarde per einde van het boekjaar. Deze laatste wordt uitgesplitst in:

Art. 3:160. De goederen die aan de VZW, IVZW of stichting werden geschonken of nagelaten worden geboekt op het

- Kosten van oprichting, kosten bij uitgifte van leningen, en andere oprichtingskosten;

ogenblik van hun verkrijging.

- Herstructureringskosten.

De VZW, IVZW of stichting waardeert de goederen die haar worden geschonken of nagelaten tegen aanschaffingswaarde.
Het bestuursorgaan kan, mits melding en verantwoording in de toelichting, evenwel beslissen om deze geschonken of

II.

nagelaten goederen te waarderen tegen werkelijke waarde, marktwaarde of gebruikswaarde waarbij het verschil tussen
de aanschaffingswaarde en deze waarde wordt geboekt op een afzonderlijke subrekening van het betrokken actief met

Een staat van de immateriële vaste activa (post II van de activa) die een uitsplitsing bevat in:
- Kosten van ontwikkeling;
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- Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten;

B. anderdeels:

- Goodwill;
- Vooruitbetalingen;

- Vorderingen op verbonden entiteiten (IV.A.2)
- Vorderingen op vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (IV.B.2);

en voor elk van deze posten de gegevens vermeldt bedoeld onder de punten a), c) en d) van de hieronder vermelde

- Andere vorderingen (IV.C.2);

staat III.
met vermelding voor elk van deze posten van de nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar, de mutaties ervan tiIII.

jdens het boekjaar (toevoegingen, terugbetalingen, geboekte en teruggenomen waardeverminderingen, wisselkoersverschillen, overige), de boekwaarde per einde van het boekjaar en het gecumuleerde bedrag van de waardeverminderingen

Een staat van de materiële vaste activa (post III van de activa) die een uitsplitsing bevat in:
- Terreinen en gebouwen (III.A);

per einde van het boekjaar.
V.

- Installaties, machines en uitrusting (III.B);
- Meubilair en rollend materieel (III.C);

A. De lijst van de vennootschappen waarin de VZW, IVZW of stichting een deelneming bezit, alsmede van de andere ven-

- Leasing en soortgelijke rechten (III.D);

nootschappen waarin de VZW, IVZW of stichting maatschappelijke rechten ten belope van ten minste tien procent van het

- Overige materiële vaste activa (III.E);

geplaatst kapitaal of het aantal uitgebrachte aandelen bezit.

- Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (III.F);
Voor elk van deze vennootschappen worden volgende gegevens vermeld: de naam, de zetel en zo het een vennootschapen voor elk van deze posten de volgende gegevens vermeldt:

pen naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer dat de Kruispuntbank van Ondernemingen aan de vennootschappen heeft toegekend, het aantal maatschappelijke rechten dat rechtstreeks door de VZW, IVZW of stichting

a) het bedrag van de aanschaffingswaarde per einde van het vorige boekjaar, de mutaties ervan tijdens het boekjaar

wordt gehouden en het percentage vertegenwoordigd door dit bezit evenals het percentage maatschappelijke rechten

(aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa, overdrachten en buitengebruikstellingen,

gehouden door dochtervennootschappen van de VZW, IVZW of stichting; het bedrag van het eigen vermogen en het

overboekingen van een post naar een andere), en het bedrag ervan per einde van het boekjaar;

netto-resultaat over het laatste boekjaar waarvoor de jaarrekening beschikbaar is. Het aantal gehouden maatschappelijke

b) het bedrag van de meerwaarden per einde van het vorige boekjaar, de mutaties ervan tijdens het boekjaar

rechten en het percentage dat ze vertegenwoordigen, worden in voorkomend geval vermeld per soort van uitgegeven

(geboekte meerwaarden, meerwaarden verworven van derden, afgeboekte meerwaarden, overboekingen van een

maatschappelijke rechten. Dezelfde informatie wordt verstrekt over de rechtstreeks en onrechtstreeks gehouden conver-

post naar een andere) en het bedrag ervan per einde van het boekjaar;

sie- en intekenrechten.

c) het bedrag van de afschrijvingen en de waardeverminderingen per einde van het vorige boekjaar, de mutaties
ervan tijdens het boekjaar (geboekt of teruggenomen via de resultatenrekening, verworven van derden, afgeboekt,

Het bedrag van het eigen vermogen en het bedrag van het netto-resultaat van het laatste boekjaar waarvoor de jaarrek-

overgeboekt van een post naar een andere) en het bedrag van deze afschrijvingen en waardeverminderingen per

ening beschikbaar is, mogen worden weggelaten indien de betrokken vennootschap deze gegevens niet openbaar moet

einde van het boekjaar;

maken.

d) het bedrag van de nettoboekwaarde per einde van het boekjaar.
Voor de rechten waarover de vennootschap beschikt op grond van leasing of een gelijkaardige overeenkomst

Het bedrag van het eigen vermogen en van het nettoresultaat van de buitenlandse vennootschappen wordt uitgedrukt in

wordt de nettoboekwaarde op het einde van het boekjaar uitgesplitst in: terreinen en gebouwen; installaties,

vreemde munt; deze munt wordt vermeld.

machines en uitrusting; meubilair en rollend materieel;
B. De lijst van de entiteiten waarvoor de VZW, IVZW of stichting onbeperkt aansprakelijk is in de hoedanigheid van onbepe) de uitsplitsing tussen de bestanddelen waarvan de VZW, IVZW of stichting de volle eigendom heeft, maar die ze

erkt aansprakelijke vennoot of onbeperkt aansprakelijk lid.

niet vrij mag gebruiken of waarover ze niet vrij kan beschikken omwille van opgelegde eisen.
Voor elk van deze entiteiten worden volgende gegevens vermeld: de naam, de zetel, de rechtsvorm en zo het een entiteit
IV.

naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer dat de Kruispuntbank van Ondernemingen aan de entiteit heeft
toegekend.

Een staat van de financiële vaste activa (post IV van de activa) die een uitsplitsing bevat in:
De jaarrekening van elk van deze entiteiten wordt bij deze van de VZW, IVZW of stichting gevoegd en samen hiermee
A. eensdeels:
- Deelnemingen in verbonden vennootschappen (IV.A.1);
- Andere deelnemingen (IV.B.1);

openbaar gemaakt. Deze bepaling is evenwel niet van toepassing, mits zulks wordt vermeld:
1° indien de jaarrekening van deze entiteiten in België wordt openbaar gemaakt op een wijze die strookt met de
openbaarmaking voorgeschreven voor de jaarrekeningen van vennootschappen of van VZW’s, IVZW’s en stichtingen ;

- Andere aandelen (IV.C.1);
2° wanneer het een maatschap betreft.
met vermelding voor elk van deze posten van de gegevens bedoeld onder de punten a), b), c) en d) van de hierboven vermelde staat III evenals van de niet opgevraagde bedragen per einde van het vorig boekjaar, de mutaties ervan tijdens het

C. De lijst van de andere verbonden entiteiten.

boekjaar en het bedrag ervan per einde van het boekjaar;
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Voor elk van deze entiteiten worden volgende gegevens vermeld: de naam, de zetel, de rechtsvorm en zo het een entiteit

niet te vervreemden, niet te belasten met zakelijke rechten ten voordele van derden, of er geen zakelijke zekerheid op te

naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer dat de Kruispuntbank van Ondernemingen aan de entiteit heeft

stellen zonder de instemming van een schuldeiser.

toegekend.
De bedragen bedoeld onder 1° en 2° worden uitgesplitst per post voorzien in de rubrieken VIII en IX van de passiva, maar
VI.

zonder onderscheid naar gelang van hun termijn.

De geldbeleggingen (post VIII van de activa) worden uitgesplitst in:

C. 1. Wat de schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten betreft (post IX.E. van de passiva),
het bedrag van de vervallen schulden (ongeacht of uitstel van betaling is verkregen) ten aanzien van:

- aandelen, met uitdrukkelijke vermelding van het niet opgevraagde bedrag;

a) het belastingbestuur;

- vastrentende effecten, met afzonderlijke vermelding van de effecten uitgegeven door kredietinstellingen;

b) de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

- termijnrekeningen op kredietinstellingen, uitgesplitst naar gelang de resterende looptijd of de opzegtermijn
hoogstens één maand, meer dan één maand en hoogstens één jaar, of meer dan één jaar bedraagt;
- edele metalen en kunstwerken.

2. Wat de belastingen betreft (post IX.E.1. van de passiva), een uitsplitsing tussen de te betalen belastingen en de
geschatte belastingschulden.

De vergelijkende bedragen over het vorige boekjaar worden vermeld.
De inlichtingen bedoeld onder de punten A. en B., 1° en 2°, van deze staat alsmede de inlichtingen bedoeld onder punt
VII.

A.2. van staat XVII mogen worden verstrekt in de vorm van een opsomming van de schulden op meer dan één jaar en van

Wat de overlopende rekeningen betreft (post X van de activa), een uitsplitsing van deze post indien daaronder een belan-

de gewaarborgde schulden met de vermelding voor elke schuld van haar aard overeenkomstig de balansposten, haar

grijk bedrag voorkomt.

vervaldag en de verstrekte waarborgen.

VIII.

XI.

Een staat met betrekking tot de samenstelling van de fondsen van de VZW, IVZW of stichting (post I. van het passief ) en

Wat de overlopende rekeningen betreft (post X van de passiva), een uitsplitsing van deze post indien daaronder een be-

de wijzigingen daarvan tijdens het boekjaar en een overzicht van de bestemde fondsen (post IV. van het passief ) die de

langrijk bedrag voorkomt.

waarderingsregels vermeldt die werden gekozen om het bestemde bedrag te bepalen.
XII.
IX.
De volgende gegevens met betrekking tot de bedrijfsresultaten over het boekjaar en over het vorige boekjaar:
Wat de Voorzieningen (post VII. van de passiva) betreft, een uitsplitsing van de posten “VII. A. 5. Overige risico’s en kosten”
en “VII. B. Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht”, wan-

A. Een uitsplitsing van de netto-omzet (post I.A.) naar categorie bedrijfsactiviteit en naar geografische markten, voor zover

neer onder deze posten een belangrijk bedrag voorkomt.

deze categorieën en markten, vanuit het oogpunt van de organisatie van de verkoop van goederen en de verlening van
diensten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de VZW, IVZW of stichting, onderling aanzienlijke verschillen

X.

te zien geven.

Een staat van de schulden, die vermeldt:

B. Wat betreft het lidgeld, de schenkingen, legaten en subsidies (post I. D.), een uitsplitsing van de verschillende bestanddelen van de post, tenzij een dergelijke uitsplitsing niet relevant is ten aanzien van het beginsel bedoeld in artikel 3:1.

A. een uitsplitsing, per post van post VIII van de passiva, van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan
één jaar, naargelang hun resterende looptijd hoogstens één jaar, meer dan één jaar doch hoogstens vijf jaar, of meer dan

C. wat personeel en personeelskosten betreft:

vijf jaar bedraagt;
1° de volgende gegevens over het boekjaar en over het vorig boekjaar met betrekking tot de werknemers waarvoor de
B. het bedrag van de schulden (posten VIII en IX van de passiva) of van het gedeelte van de schulden die gewaarborgd zijn

VZW, IVZW of stichting een DIMONA-verklaring (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling) heeft ingediend bij de

door:

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot
invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling of, indien de tewerkstelling uitgesloten is van het

1° Belgische overheidsinstellingen;

toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van
tewerkstelling, de volgende gegevens over het boekjaar en over het vorig boekjaar met betrekking tot de werknemers

2° zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de VZW, IVZW of stichting.

ingeschreven in het algemeen personeelsregister, en verbonden met de VZW, IVZW of stichting door een
arbeidsovereenkomst of een startbaanovereenkomst:

De bevoorrechte schulden worden niet opgenomen onder de gewaarborgde schulden tenzij het gaat om het voorrecht

a) het totale aantal op afsluitingsdatum van het boekjaar;

van de verkoper. Het eigendomsvoorbehoud wordt gelijkgesteld met een zakelijke zekerheid. Worden daarentegen niet

b) het gemiddelde personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel 1:28, § 5 van het

gelijkgesteld met een zakelijke zekerheid: het uitdrukkelijke ontbindend beding, de verbintenis om bepaalde goederen

Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
c) het aantal gepresteerde uren berekend overeenkomstig boek 4, titel 4, van onderhavig besluit.

118

119

2° een uitsplitsing van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (post II.C.) naar volgend schema:

XIV.

a) bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen;
b) patronale bijdragen voor sociale verzekeringen;

Wat de niet-recurrente resultaten betreft, indien het om belangrijke bedragen gaat, een uitsplitsing van:

c) patronale premies voor buitenwettelijke verzekeringen;
d) andere personeelskosten;

A. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (post I. F.) in:

e) pensioenen;
1° Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa;
3° de voorzieningen voor pensioenen (toevoegingen +; bestedingen en terugnemingen -);
2° Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten;
D. wat betreft de waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (post II.E.) het
respectievelijk bedrag van de geboekte waardeverminderingen eensdeels, en van de terugnemingen van waardevermin-

3° Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa;

deringen anderdeels, uitgesplitst naar:
4° Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten.
1° voorraden en bestellingen in uitvoering;
B. Niet-recurrente bedrijfskosten (post II. I.) in:
2° handelsvorderingen;
1° Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
E. wat de voorzieningen voor risico’s en kosten betreft (post II.F.), een uitsplitsing van het bedrag naar toevoegingen eens-

activa;

deels en bestedingen en terugnemingen anderdeels;
2° Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten;
F. wat de andere bedrijfskosten betreft (post II.G.) een uitsplitsing naargelang het belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening zijn of andere kosten;

3° Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa;

G. de volgende gegevens over het boekjaar en het vorige boekjaar met betrekking tot de uitzendkrachten en de ter bes-

4° Andere niet-recurrente bedrijfskosten;

chikking van de VZW, IVZW of stichting gestelde personen:
5° Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-).
1° het totale aantal op afsluitingsdatum van het boekjaar;
C. Niet-recurrente financiële opbrengsten (post IV. D.) in:
2° het gemiddelde aantal berekend in voltijdse equivalenten op dezelfde wijze als die gebruikt voor de werknemers
waarvoor de VZW, IVZW of stichting een DIMONA-verklaring heeft ingediend bij de RSZ conform de bepalingen van

1° Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa;

het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling of, indien
de tewerkstelling uitgesloten is van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot

2° Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten;

invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, het gemiddelde aantal berekend in voltijdse equivalenten
op dezelfde wijze als die gebruikt voor de werknemers ingeschreven in het algemeen personeelsregister.

3° Meerwaarden bij realisatie van financiële vaste activa;

XIII.

4° Andere niet-recurrente financiële opbrengsten.

De volgende gegevens betreffende de financiële resultaten van het boekjaar en van het voorafgaande boekjaar:

D. Niet-recurrente financiële kosten (post V. D.) in:

A. wat de andere financiële opbrengsten betreft (post IV.C.), een uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten die

1° Waardeverminderingen op financiële vaste activa;

onder deze post werden opgenomen, indien het belangrijke bedragen betreft;
2° Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten;
B. wat de kosten van schulden betreft (post V.A.), het bedrag van de geactiveerde interesten;
3° Minderwaarden bij realisatie van financiële vaste activa;
C. wat betreft de waardeverminderingen op vlottende activa (post V.B.), het respectievelijk bedrag van de waardeverminderingen en van de terugnemingen van waardeverminderingen;

4° Andere niet-recurrente financiële kosten;

D. wat de andere financiële kosten betreft (post V.C.), het bedrag van het disconto ten laste van de VZW, IVZW of stichting

5° Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten.

bij de verhandeling van vorderingen (handelseffecten, facturen en andere vorderingen), het bedrag van de gevormde,
aangewende en teruggenomen voorzieningen met financieel karakter alsmede een uitsplitsing van de overige onder deze
post opgenomen kosten, indien het om belangrijke bedragen gaat.

120

121

XV.

A. 1. het bedrag van de persoonlijke zekerheden die door de VZW, IVZW of stichting werden gesteld of onherroepelijk
beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden, met afzonderlijke vermelding van de door de VZW,

Wat de belastingen op het resultaat betreft (post VIII.), de volgende gegevens:

IVZW of stichting geëndosseerde handelseffecten in omloop, van de door de VZW, IVZW of stichting getrokken of voor
aval getekende handelseffecten alsmede het maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden

A. een uitsplitsing van de belastingen op het resultaat in:
1° belastingen op het resultaat van het boekjaar, uitgesplitst naar:

door de VZW, IVZW of stichting zijn gewaarborgd;
2. het bedrag van de zakelijke zekerheden die door de VZW, IVZW of stichting werden gesteld of onherroepelijk beloofd

a) verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen;

op haar eigen activa als waarborg voor eigen schulden en verplichtingen eensdeels en voor schulden en

b) geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen (-);

verplichtingen van derden anderdeels, met volgende vermeldingen:

c) geraamde belastingsupplementen (opgenomen onder post IX.E.1. van de passiva);

- wat de hypotheken (met inbegrip van de hypotheek op activa waarvan de oprichting begonnen of zelfs nog maar
ontworpen is) betreft, de boekwaarde van de bezwaarde activa en het bedrag van de hypothecaire inschrijving. Voor

2° belastingen op het resultaat van vorige boekjaren uitgesplitst naar:
a) verschuldigde of betaalde belastingsupplementen;
b) geraamde belastingsupplementen (opgenomen onder post IX.E.1. van de passiva) of belastingsupplementen
waarvoor een voorziening werd gevormd (opgenomen onder post VII van de passiva);

de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat
inschrijving mag nemen;
- wat het pand op het handelsfonds betreft, het maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor
registratie plaatsvindt. Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor
de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan;

B. in de mate waarin het resultaat van het boekjaar op belangrijke wijze werd beïnvloed op het stuk van de belastingen,

- wat het pand op andere activa (met inbegrip van het eigendomsvoorbehoud) of de onherroepelijke mandaten tot

door een verschil tussen de winst vóór belastingen, zoals deze blijkt uit de jaarrekening en de geraamde belastbare winst,

verpanding van andere activa betreft, de boekwaarde van de bezwaarde activa en het maximumbedrag waarvoor de

worden de belangrijkste oorzaken van dit verschil aangeduid met bijzondere vermelding van deze die voortspruiten uit

schuld gewaarborgd is;

het tijdverschil tussen de vaststelling van de boekwinst en de fiscale winst;

- wat de gestelde of de onherroepelijke beloofde zekerheden betreft op nog door de VZW, IVZW of stichting te
verwerven activa, het bedrag van de betrokken activa en het maximumbedrag waarvoor de schuld gewaarborgd is;

C. aanduidingen over de invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar;

- wat het voorrecht van de verkoper betreft, de boekwaarde van het verkochte goed en het bedrag van de niet
betaalde prijs;

D. in de mate waarin deze informatie belangrijk is om een inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de VZW, IVZW
of stichting worden inlichtingen verstrekt over de bronnen, op het einde van het boekjaar, van belastinglatenties. In het
bijzonder worden als bronnen van actieve belastinglatenties vermeld, de gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn

3. de goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op risico van de VZW, IVZW of
stichting, voorzover deze goederen en waarden niet in de balans zijn opgenomen;

van latere belastbare winsten.
4. de belangrijke verplichtingen tot aan- of verkoop van vaste activa, uitgesplitst naar verplichtingen tot aankoop en
XVI.
De vermelding van het bedrag, voor het boekjaar en voor het vorige boekjaar, van de andere taksen en belastingen ten
laste van derden, waarbij worden onderscheiden:

verplichtingen tot verkoop;
5. het bedrag van de termijnverrichtingen, met afzonderlijke vermelding van het bedrag van de gekochte (te ontvangen)
goederen, van de verkochte (te leveren) goederen, van de gekochte (te ontvangen) deviezen en van de verkochte (te
leveren) deviezen;

A. de belasting over de toegevoegde waarde, de egalisatiebelasting en de speciale taks in rekening gebracht tijdens het
boekjaar:

B. inlichtingen betreffende de technische waarborgen verbonden met reeds gepresteerde verkopen of diensten;

1° aan de VZW, IVZW of stichting (aftrekbaar);

C. het bedrag, de aard en de vorm van belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen die hierboven niet zijn bedoeld;

2° door de VZW, IVZW of stichting;
D. indien ten behoeve van de personeels- of directieleden van de VZW, IVZW of stichting is voorzien in een aanvullend rustB. de ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van:

of overlevingspensioen, een beknopte beschrijving van de desbetreffende regeling met opgave van de maatregelen die
de VZW, IVZW of stichting heeft genomen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken. Wat de pensioenen betreft die

1° bedrijfsvoorheffing;

door de VZW, IVZW of stichting zelf worden gedragen wordt het bedrag geschat van de verplichtingen die voortvloeien uit
reeds gepresteerd werk met een korte beschrijving van de wijze waarop dit bedrag wordt berekend;

2° roerende voorheffing.
E. de aard en de financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan en die
XVII.

niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven;

De volgende gegevens met betrekking tot niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen:

F. verplichtingen betreffende de aan- of verkoopverbintenissen die de VZW, IVZW of stichting als optieschrijver van call- en
putopties heeft.
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XVIII.

XX.

Aard en zakelijk doel van buitenbalans regelingen.

Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden

De aard en het zakelijke doel van de regelingen van de VZW’s, IVZW’s en stichtingen die niet in de balans zijn opgenomen,

VZW’s, IVZW’s of stichtingen dienen de transacties met verbonden partijen, met inbegrip van het bedrag van dergelijke

en de financiële gevolgen van deze regelingen voor de VZW’s, IVZW’s of stichting, mits de risico’s of voordelen die uit

transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig

dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico’s of

is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de VZW, IVZW of stichting, te vermelden indien dergelijke

voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de VZW, IVZW of stichting.

transacties van enige betekenis zijn, gelet op het beginsel bedoeld in artikel 3:1, en niet onder normale marktvoorwaarden
en daarenboven niet conform de voorwaarden die passen binnen het in de statuten omschreven doel van de VZW, IVZW

XIX.

of stichting, zijn verricht.

Een staat over de betrekkingen met verbonden entiteiten, geassocieerde vennootschappen en vennootschappen waar-

Informatie over individuele transacties kan overeenkomstig de aard daarvan worden samengevoegd, behalve wanneer

mee een deelnemingsverhouding bestaat. Voor de verbonden entiteiten wordt zowel voor het afgesloten boekjaar als voor

gescheiden informatie nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van transacties met verbonden partijen voor

het vorige boekjaar vermeld:

de financiële positie van de VZW, IVZW of stichting.

1. het bedrag van de financiële vaste activa waarbij worden onderscheiden de deelnemingen, de achtergestelde

XXI.

vorderingen en de andere vorderingen;
Financiële betrekkingen met bestuurders en commissarissen
2. het bedrag van de vorderingen respectievelijk op meer dan één jaar en op hoogstens één jaar;
A. De volgende gegevens over bestuurders:
3. de geldbeleggingen met een onderscheid tussen aandelen en vorderingen;
- het bedrag per einde van het boekjaar van de op hen uitstaande vorderingen, alsmede de in hun voordeel toeges4. het bedrag van de schulden respectievelijk op meer dan één jaar en op hoogstens één jaar;

tane waarborgen en de andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel, met vermelding van de
rente en de duur van deze vorderingen, de belangrijkste voorwaarden en de eventuele afgeloste bedragen of

5. het bedrag van de persoonlijke en zakelijke zekerheden die door de VZW, IVZW of stichting werden gesteld of

bedragen waarvan werd afgezien;

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden entiteiten alsmede het bedrag
van de persoonlijke en zakelijke zekerheden die door verbonden entiteiten werden gesteld of onherroepelijk beloofd

- het bedrag van de rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en van de ten laste van de resultatenrekening

als waarborg voor schulden of verplichtingen van de VZW, IVZW of stichting;

toegekende pensioenen, respectievelijk aan bestuurders en aan oud-bestuurders, voor zover deze vermelding niet
uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon.

6. de andere betekenisvolle financiële verplichtingen;
De gegevens bedoeld achter het eerste streepje van het eerste lid moeten eveneens worden verstrekt voor de vorderin7. de financiële resultaten waarbij worden onderscheiden inzake de opbrengsten:

gen, waarborgen en betekenisvolle verplichtingen die werden aangegaan in het voordeel van natuurlijke of rechtspersonen die de VZW, IVZW of stichting rechtstreeks of onrechtstreeks controleren maar geen verbonden entiteiten zijn in

- de opbrengsten uit financiële vaste activa,

de zin van dit besluit, alsmede in het voordeel van de andere entiteiten die hogergenoemde personen rechtstreeks of
onrechtstreeks controleren. Deze gegevens mogen samen met de achter het eerste streepje van het eerste lid bedoelde

- de opbrengsten uit vlottende activa,

gegevens worden verstrekt.

- de andere financiële opbrengsten; en inzake de kosten:

B. De volgende gegevens over de commissaris en over de personen met wie hij verbonden is:

- de kosten van schulden,

-

de bezoldiging van de commissaris;

- de andere financiële kosten;

-

de bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de VZW, IVZW of
stichting door de commissaris, volgens de volgende categorieën: andere controle-opdrachten,belastingadviesopdrac

8. de meer- en minderwaarden die werden verwezenlijkt bij de realisatie van vaste activa;
9. De omzet, het lidgeld, de schenkingen, de legaten en subsidies alsook de andere bedrijfsopbrengsten. De vermelding-

hten, en andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten;
-

en bedoeld onder 1., 2., 4., 5. en 6. moeten eveneens worden verstrekt voor de geassocieerde vennootschappen.

de bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de VZW, IVZW of
stichting door personen met wie de commissaris verbonden is, volgens de volgende categorieën: andere controleopdrachten, belastingadviesopdrachten, en andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten;

De vermeldingen bedoeld onder 1., 2. en 4. moeten eveneens worden verstrekt voor de vennootschappen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat.
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-

de vermeldingen vereist in toepassing van artikel 3:64, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
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Wat betreft, de materiële vaste activa, omvat de toelichting tevens, indien van materieel belang, de uitsplitsing tussen de
bestanddelen waarvan de VZW, IVZW of stichting de volle eigendom heeft, maar die ze niet vrij mag gebruiken of waarover

De volgende gegevens betreffende het niet-gebruik van de waarderingsmethode op basis van de reële waarde.

ze niet vrij kan beschikken omwille van opgelegde eisen.

In geval van niet-gebruik van de waarderingsmethode op basis van de reële waarde voor de financiële instrumenten: voor

II.

iedere categorie afgeleide financiële instrumenten, voor het boekjaar en het vorig boekjaar, een overzicht van de omvang

Een staat met betrekking tot de samenstelling van de fondsen van de VZW, IVZW of stichting (post I. van het passief ) en

en de aard van de instrumenten, het ingedekte risico en een vergelijking tussen de boekwaarde en de reële waarde van

de wijzigingen daarvan tijdens het boekjaar en een overzicht van de bestemde fondsen (post IV. van het passief ) die de

de instrumenten indien een dergelijke waarde kan worden bepaald middels een van de in artikel 3:173. B. voorgeschreven

waarderingsregels vermeldt die werden gekozen om het bestemde bedrag te bepalen.

methoden.
III.
Voor financiële vaste activa die in aanmerking worden genomen tegen een hoger bedrag dan hun reële waarde: de boekwaarde en de reële waarde van de afzonderlijke activa, dan wel van passende groepen van deze afzonderlijke activa en

Een staat met betrekking tot de voorzieningen met daarin een uitsplitsing van de voorzieningen voor terug te betalen sub-

de redenen waarom de boekwaarde niet is verminderd, met opgave van de aard van de aanwijzingen die aan de veronder-

sidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht, wanneer onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt.

stelling ten grondslag liggen dat de boekwaarde zal kunnen worden gerealiseerd.
IV.
Onderafdeling 3. Jaarrekening in verkorte vorm.
Een staat van de schulden, die vermeldt:
1. Schema van de balans.
A. een uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar, naar gelang hun resterende
Art. 3:165. De balans wordt opgesteld overeenkomstig het schema opgenomen in bijlage 7.

looptijd hoogstens één jaar, meer dan één jaar doch hoogstens vijf jaar, of meer dan vijf jaar bedraagt;

2. Schema van de resultatenrekening.

B. het bedrag van de schulden (posten VIII. en IX. van de passiva) of van het gedeelte van de schulden die gewaarborgd
zijn door:

Art. 3:166. De resultatenrekening wordt opgesteld overeenkomstig het schema opgenomen in bijlage 7.
1° Belgische overheidsinstellingen;
3. Inhoud van de toelichting.
2° zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de VZW, IVZW of stichting.
Art. 3:167. De toelichting bij het verkorte schema van de jaarrekening bevat de hierna vermelde aanvullende gegevens:
De bevoorrechte schulden worden niet opgenomen onder de gewaarborgde schulden tenzij het gaat om het voorrecht
I.

van de verkoper. Het eigendomsvoorbehoud wordt gelijkgesteld met een zakelijke zekerheid. Worden daarentegen niet
gelijkgesteld met een zakelijke zekerheid: het uitdrukkelijke ontbindend beding, de verbintenis om bepaalde goederen

Een staat van de vaste activa (rubrieken II, III en IV van de activa) die respectievelijk inzake de immateriële, de materiële, en

niet te vervreemden, niet te belasten met zakelijke rechten ten voordele van derden, of er geen zakelijke zekerheid op te

de financiële vaste activa de volgende gegevens bevat:

stellen zonder de instemming van een schuldeiser.

a) het bedrag van de aanschaffingswaarde per einde van het vorige boekjaar, de mutaties ervan tijdens het
boekjaar (aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa, overdrachten en

De bedragen bedoeld onder 1° en 2° worden uitgesplitst per post voorzien in de rubrieken VIII en IX van de passiva, maar
zonder onderscheid naar gelang van hun termijn.

buitengebruikstellingen, overboekingen van een post naar een andere, evenals voor de financiële vaste activa de
andere mutaties), en van het bedrag ervan per einde van het boekjaar;

De inlichtingen bedoeld onder de punten A. en B., 1° en 2° van deze staat alsmede de inlichtingen bedoeld onder punt
A., 2° van staat VI. mogen worden verstrekt via een opsomming van de schulden op meer dan één jaar en van de gewaa-

b) uitgezonderd voor de immateriële vaste activa, het bedrag van de meerwaarden per einde van het vorige
boekjaar, de mutaties ervan tijdens het boekjaar (geboekte meerwaarden, meerwaarden verworven van derden,

rborgde schulden, met vermelding voor elke schuld van haar aard (overeenkomstig de balansposten), haar vervaldag en
de verstrekte waarborgen.

afgeboekte meerwaarden, overboekingen van een post naar een andere) en het bedrag ervan per einde van het
boekjaar;
c) het bedrag van de afschrijvingen en de waardeverminderingen per einde van het vorige boekjaar, de mutaties

V.
De volgende gegevens met betrekking tot het personeel en de personeelskosten:

ervan tijdens het boekjaar (geboekt of teruggenomen via de resultatenrekening, verworven van derden, afgeboekt,
overgeboekt van een post naar een andere) en het bedrag ervan per einde van het boekjaar;
d) wat de financiële vaste activa betreft, de niet opgevraagde bedragen per einde van het vorige boekjaar, de
mutaties ervan tijdens het boekjaar, evenals het bedrag ervan per einde van het boekjaar;
e) het bedrag van de nettoboekwaarde per einde van het boekjaar.
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- het gemiddelde personeelsbestand van het boekjaar en het vorig boekjaar, berekend in voltijdse equivalenten
overeenkomstig artikel 1:28, § 5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de
werknemers waarvoor de VZW, IVZW of stichting een DIMONA-verklaring heeft ingediend bij de RSZ conform de
bepalingen van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van
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tewerkstelling of, indien de tewerkstelling uitgesloten is van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van

de VZW, IVZW of stichting heeft genomen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken. Wat de pensioenen betreft die

5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, de werknemers ingeschreven in

door de VZW, IVZW of stichting zelf worden gedragen wordt het bedrag geschat van de verplichtingen die voortvloeien uit

het algemeen personeelsregister, en verbonden met de vereniging of stichting door een arbeidsovereenkomst of een

reeds gepresteerd werk met een korte beschrijving van de wijze waarop dit bedrag wordt berekend.

startbaanovereenkomst.
VIII.
VI.
Wat de aard en het zakelijk doel van buitenbalansregelingen betreft: de aard en het doel van de regelingen van de VZW,
De volgende gegevens betreffende de resultaten van het boekjaar en van het voorafgaande boekjaar:

IVZW of stichtingen die niet in de balans zijn opgenomen, mits de risico’s of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico’s of voordelen noodzakelijk is voor

A. het bedrag en de aard van de opbrengsten of kosten van uitzonderlijke omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen,

de beoordeling van de financiële positie van de VZW, IVZW of stichting.

zoals opgenomen onder de niet-recurrente bedrijfs- of financiële resultaten;
IX.
B. het bedrag van de geactiveerde interesten.
Wat verbonden entiteiten of geassocieerde vennootschappen betreft, de in hun voordeel toegestane waarborgen en de
VII.

andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel.

De volgende gegevens met betrekking tot niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen:

X.

A. 1° het bedrag van de persoonlijke zekerheden die door de VZW, IVZW of stichting werden gesteld of onherroepelijk

A. Wat bestuurders betreft, het bedrag per einde van het boekjaar van de op hen uitstaande vorderingen, alsmede de in

beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden, met afzonderlijke vermelding van de door de VZW,

hun voordeel toegestane waarborgen en de andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel, met ver-

IVZW of stichting overgedragen en door haar geëndosseerde wissels;

melding van de rente en de duur van deze vorderingen, de belangrijkste voorwaarden en de eventuele afgeloste bedragen
of bedragen waarvan werd afgezien.
De gegevens bedoeld in het eerste lid moeten eveneens worden verstrekt voor de vorderingen, waarborgen en betek-

2° het bedrag van de zakelijke zekerheden die door de VZW, IVZW of stichting werden gesteld of onherroepelijk beloofd

enisvolle verplichtingen die werden aangegaan in het voordeel van natuurlijke of rechtspersonen die de VZW, IVZW of

op haar eigen activa als waarborg voor eigen schulden en verplichtingen eensdeels, en voor schulden en

stichting rechtstreeks of onrechtstreeks controleren maar geen verbonden entiteiten zijn in de zin van deze titel, alsmede

verplichtingen van derden anderdeels, met volgende vermeldingen:

in het voordeel van de andere entiteiten die hogergenoemde personen rechtstreeks of onrechtstreeks controleren. Deze
gegevens mogen samen met de in het eerste lid bedoelde gegevens worden verstrekt.

- wat de hypotheken (met inbegrip van de hypotheek op activa waarvan de oprichting begonnen of zelfs nog maar
ontworpen is) betreft, de boekwaarde van de bezwaarde activa en het bedrag van de hypothecaire inschrijving. Voor

B. Wat de commissaris en de personen met wie hij verbonden is, betreft:

de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat
inschrijving mag nemen;
- wat het pand op het handelsfonds betreft, het maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor

- de bezoldiging van de commissaris;
- de bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de VZW, IVZW of

registratie plaatsvindt. Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor

stichting door de commissaris, volgens de volgende categorieën: andere controle-opdrachten, belastingadvie-

de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan;

sopdrachten, en andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten;

- wat het pand op andere activa (met inbegrip van het eigendomsvoorbehoud) of de onherroepelijke mandaten tot

- de bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de VZW, IVZW of

verpanding van andere activa betreft de boekwaarde van de bezwaarde activa en het maximumbedrag waarvoor de

stichting door personen met wie de commissaris verbonden is, volgens de volgende categorieën: andere con-

schuld gewaarborgd is;

trole-opdrachten, belastingadviesopdrachten, en andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten.

- wat de gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden betreft op nog door de vereniging of stichting te verwerven
activa, het bedrag van de betrokken activa en het maximumbedrag waarvoor de schuld gewaarborgd is;
- wat het voorrecht van de verkoper betreft, de boekwaarde van het verkochte goed en het bedrag van de niet
betaalde prijs;
B. het bedrag, de aard en de vorm van belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen die hier-

XI.
Transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn aangegaan tussen de VZW, IVZW of stichting en de leden van de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen.
Onderafdeling 4. Microschema van de jaarrekening.

boven niet zijn bedoeld;
1. Schema van de balans.
C. indien ten behoeve van de personeels- of directieleden van de VZW, IVZW of stichting is voorzien in een aanvullend rustof overlevingspensioen, een beknopte beschrijving van de desbetreffende regeling met opgave van de maatregelen die

Art. 3:168. De balans van het microschema van de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig het schema van de balans van de jaarrekening in verkorte vorm, zoals opgenomen in bijlage 7.
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2. Schema van de resultatenrekening.

- wat het pand op het handelsfonds betreft, het maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor
registratie plaatsvindt. Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor

Art. 3:169. De resultatenrekening van het microschema van de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig het schema

de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan;

van de resultatenrekening van de jaarrekening in verkorte vorm, zoals opgenomen in bijlage 7.
- wat het pand op andere activa (met inbegrip van het eigendomsvoorbehoud) of de onherroepelijke mandaten tot
3. Inhoud van de toelichting.

verpanding van andere activa betreft de boekwaarde van de bezwaarde activa en het maximumbedrag waarvoor de
schuld gewaarborgd is;

Art. 3:170. In de toelichting bij het microschema van de jaarrekening worden de hierna volgende gegevens opgenomen:
- wat de gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden betreft op nog door de VZW, IVZW of stichting te verwerven
I.

activa, het bedrag van de betrokken activa en het maximumbedrag waarvoor de schuld gewaarborgd is;

Een staat van de vaste activa (rubrieken II, III en IV van de activa) die respectievelijk inzake de immateriële, de materiële en

- wat het voorrecht van de verkoper betreft, de boekwaarde van het verkochte goed en het bedrag van de niet

de financiële vaste activa de volgende gegevens bevat:
a) het bedrag van de aanschaffingswaarde per einde van het vorige boekjaar, de mutaties ervan tijdens het boekjaar

betaalde prijs.
Het voorrecht van de verkoper en het eigendomsvoorbehoud worden gelijkgesteld met een zakelijke zekerheid. Worden

(aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa, overdrachten en buitengebruikstellingen,

daarentegen niet gelijkgesteld met een zakelijke zekerheid: het uitdrukkelijke ontbindend beding, de verbintenis om bep-

overboekingen van een post naar een andere, evenals voor de financiële vaste activa de andere mutaties), en van

aalde goederen niet te vervreemden, niet te belasten met zakelijke rechten ten voordele van derden, of er geen zakelijke

het bedrag ervan per einde van het boekjaar;

zekerheid op te stellen zonder de instemming van een schuldeiser.

b) uitgezonderd voor de immateriële vaste activa, het bedrag van de meerwaarden per einde van het vorige boekjaar,
de mutaties ervan tijdens het boekjaar (geboekte meerwaarden, meerwaarden verworven van derden, afgeboekte

B. Het bedrag, de aard en de vorm van belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen die hier-

meerwaarden, overboekingen van een post naar een andere) en het bedrag ervan per einde van het boekjaar;

boven niet zijn bedoeld. Het bedrag en de aard van verplichtingen jegens verbonden entiteiten of geassocieerde ven-

c) het bedrag van de afschrijvingen en de waardeverminderingen per einde van het vorige boekjaar, de mutaties

nootschappen worden afzonderlijk vermeld.

ervan tijdens het boekjaar (geboekt of teruggenomen via de resultatenrekening, verworven van derden, afgeboekt,
overgeboekt van een post naar een andere) en het bedrag ervan per einde van het boekjaar;
d) wat de financiële vaste activa betreft, de niet opgevraagde bedragen per einde van het vorige boekjaar, de
mutaties ervan tijdens het boekjaar, evenals het bedrag ervan per einde van het boekjaar;
e) het bedrag van de nettoboekwaarde per einde van het boekjaar.

C. Indien ten behoeve van de personeels of directieleden van de VZW, IVZW of stichting is voorzien in een aanvullend rust
of overlevingspensioen, een beknopte beschrijving van de desbetreffende regeling met opgave van de maatregelen die
de VZW, IVZW of stichting heeft genomen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken. Wat de pensioenen betreft die
door de VZW, IVZW of stichting zelf worden gedragen wordt het bedrag geschat van de verplichtingen die voortvloeien uit
reeds gepresteerd werk met een korte beschrijving van de wijze waarop dit bedrag wordt berekend.

Wat de materiële vaste activa betreft, indien van materieel belang, de uitsplitsing tussen de bestanddelen waarvan de VZW,
IVZW of stichting de volle eigendom heeft, maar die ze niet vrij mag gebruiken of waarover ze niet vrij kan beschikken

III.

omwille van opgelegde eisen.
Het bedrag van de aan de leden van de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen verleende voorII.

schotten en kredieten, met vermelding van de interestvoet, de belangrijkste voorwaarden en de eventueel afgeloste of
afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien, alsmede ten behoeve van de betrokken personen aangegane

A. De volgende gegevens met betrekking tot niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen:

garantieverplichtingen van welke aard ook, met opgave van een totaalbedrag voor elke genoemde groep.

1° het bedrag van de persoonlijke zekerheden die door de VZW, IVZW of stichting werden gesteld of onherroepelijk

Onderafdeling 5. Inhoud van bepaalde rubrieken.

beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden, met afzonderlijke vermelding van de door de VZW,
IVZW of stichting overgedragen en door haar geëndosseerde wissels;
2° het bedrag van de zakelijke zekerheden die door de VZW, IVZW of stichting werden gesteld of onherroepelijk beloofd

1. Inhoud van bepaalde rubrieken van de balans.
Art. 3:171. § 1. De inhoud van bepaalde rubrieken van het actief worden als volgt gedefinieerd:

op haar eigen activa als waarborg voor eigen schulden en verplichtingen eensdeels, en voor schulden en
verplichtingen van derden anderdeels, met volgende vermeldingen:
- wat de hypotheken (met inbegrip van de hypotheek op activa waarvan de oprichting begonnen of zelfs nog maar
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I. Oprichtingskosten.
Onder die post worden vermeld, voor zover zij niet op een andere wijze ten laste van de resultatenrekening van het

ontworpen is) betreft, de boekwaarde van de bezwaarde activa en het bedrag van de hypothecaire inschrijving. Voor

lopende boekjaar worden gebracht, de kosten verbonden met de oprichting, de verdere ontwikkeling of de herstructure-

de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat

ring van de VZW, IVZW of stichting, in het bijzonder de kosten van oprichting, de kosten bij uitgifte van leningen, en de

inschrijving mag nemen;

herstructureringskosten.
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II. Immateriële vaste activa.

Met een prijs voor het lichten van de in het 2° bedoelde koopoptie, binnen de voormelde beperking van vijftien procent,
wordt de kapitaalfractie gelijkgesteld van de contractueel bedongen vergoeding in geval van gebruik van een mogeli-

In die rubriek worden geboekt:

jkheid om de verrichting te verlengen.

a) de kosten van ontwikkeling;
b) de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere gelijkaardige rechten;
c) de goodwill;
d) de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

Met een in het 1° en 2° bedoelde termijn wordt het bedrag gelijkgesteld, voor zover bepaald:
a) dat de nemer verschuldigd is voor de verwerving van de zakelijke rechten die de gever bezit op het betrokken
onroerend of roerend goed wanneer de nemer er zich bij het afsluiten van de verrichting, eventueel ingevolge een
verkoopoptie, toe verbonden heeft deze rechten te verwerven;

Onder kosten van ontwikkeling moet worden verstaan de kosten van vervaardiging en ontwikkeling van prototypes en

b) dat de gever van een derde moet ontvangen voor de overdracht van de zakelijke rechten die hij bezit op het

van producten, uitvindingen en knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de

betrokken onroerend of roerend goed wanneer deze derde er zich bij het afsluiten van de verrichting, eventueel

VZW, IVZW of stichting.

ingevolge een verkoopoptie, toe verbonden heeft deze rechten te verwerven.

Onder concessies, octrooien, licenties, merken en andere gelijkaardige rechten moet worden verstaan enerzijds de octroo-

III. E. Overige materiële vaste activa.

ien, licenties, knowhow, merken en andere gelijkaardige rechten waarvan de VZW, IVZW of stichting eigenares is, anderzijds de rechten tot exploitatie van onroerende goederen, octrooien, licenties, merken en andere gelijkaardige rechten die

In die rubriek worden de onroerende goederen opgenomen die worden aangehouden als onroerende reserve, de woonge-

eigendom zijn van derden, evenals de aanschaffingswaarde van het recht van de VZW, IVZW of stichting om van derden

bouwen, de buiten gebruik of buiten de exploitatie gestelde materiële vaste activa, evenals de roerende en onroerende

dienstverleningen van knowhow te verkrijgen, wanneer die rechten door de vereniging ten bezwarende titel werden ver-

goederen die in erfpacht, opstal, huur, handelshuur of landpacht werden gegeven, behalve wanneer de uit deze contract-

worven.

en voortvloeiende vorderingen geboekt worden in de rubrieken V en VII.

Onder goodwill dient voor de toepassing van dit besluit de prijs te worden verstaan betaald voor de verwerving van een

Indien de enige, de voornaamste of een belangrijke activiteit van de VZW, IVZW of stichting erin bestaat om roerende

onderneming of van een bedrijfsafdeling voor zover die hoger is dan de nettowaarde van de actief- minus passiefbestand-

en/of onroerende goederen in erfpacht, opstal, huur, handelshuur of landpacht te geven, worden deze goederen niet in

delen van de verworven onderneming of branche.

deze rubriek opgenomen maar afzonderlijk vermeld onder de rubriek “Terreinen en gebouwen”, “Installaties, machines en
uitrusting” of “Meubilair en rollend materieel”.

III. Materiële vaste activa.
De onroerende goederen die werden aangekocht of gebouwd met het oog op herverkoop worden niet in deze rubriek
III. A. Terreinen en gebouwen.

opgenomen maar afzonderlijk onder de voorraden vermeld.

In die rubriek worden opgenomen de bebouwde en onbebouwde terreinen, de constructies daarop evenals de inrichting

De kosten voor inrichting van gehuurde gebouwen worden eveneens in deze rubriek vermeld, voor zover ze niet ten laste

daarvan, waarvan de VZW, IVZW of stichting eigenares is en die duurzaam voor haar bedrijfsuitoefening worden aange-

werden genomen van de resultatenrekening van het lopende boekjaar.

wend.
IV. Financiële vaste activa.
Worden eveneens onder die rubriek opgenomen, de andere zakelijke rechten die de VZW, IVZW of stichting bezit op een
onroerend goed dat zij bestemd heeft om duurzaam te worden gebruikt voor de bedrijfsuitoefening wanneer de ver-

IV. A. Verbonden entiteiten.

goedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald.
§ 1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
III. D. Leasing en soortgelijke rechten.
Entiteit:
Onder die post worden opgenomen:
1° de vennootschap en het Europees economisch samenwerkingsverband;
1° de gebruiksrechten op lange termijn op bebouwde onroerende goederen waarover de VZW, IVZW of stichting beschikt
op grond van erfpacht, opstal, leasing of soortgelijke overeenkomsten, wanneer de contractueel te storten termijnen,

2° de openbare instelling die een statutaire opdracht van commerciële, financiële of industriële aard uitvoert;

naast de rente en de kosten van de verrichting, ook de integrale wedersamenstelling dekken van het kapitaal dat de
gever in het gebouw heeft geïnvesteerd;

3° de instelling die niet is bedoeld in de punten 1° en 2°, die al dan niet een eigen rechtspersoonlijkheid bezit en die met
of zonder winstoogmerk een commerciële, financiële of industriële activiteit uitoefent;

2° de gebruiksrechten op roerende goederen waarover de VZW, IVZW of stichting beschikt op grond van leasing of
soortgelijke overeenkomsten, wanneer de contractueel te storten termijnen, verhoogd met het bedrag dat moet

4° elk ander organisme dat een eigen rechtspersoonlijkheid heeft.

worden betaald bij optielichting indien de nemer een koopoptie bezit, naast de rente en de kosten van de verrichting
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ook de integrale wedersamenstelling dekken van het kapitaal dat de gever in het goed heeft geïnvesteerd. Het bedrag

Entiteit verbonden met een VZW, IVZW of stichting: de entiteit die verbonden is met een VZW, IVZW of stichting in de zin

dat moet worden betaald om een koopoptie te lichten, komt evenwel enkel in aanmerking als het ten hoogste vijftien

van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Worden daarenboven, behoudens bewijs van

procent vertegenwoordigt van het kapitaal dat de gever in het goed heeft geïnvesteerd.

het tegendeel, vermoed verbonden entiteiten te zijn: de entiteiten waarvan het bestuursorgaan voor ten minste de meer-
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derheid uit dezelfde personen zijn samengesteld, alsmede de entiteiten waarvan de zetel of de exploitatiezetel op hetzelf-

V. Vorderingen op meer dan één jaar.

de adres gevestigd is, alsook de entiteiten waartussen duurzame en relevante, rechtstreekse of onrechtstreekse banden
bestaan op het vlak van administratieve, financiële of logistieke bijstand, dan wel van bijstand inzake human resources of

Onder die post worden opgenomen de vorderingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar. De vorderingen

infrastructuur.

of het gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar, die binnen twaalf maanden vervallen, worden
uit die post gelicht en, al naar het geval, onder post VII. A. of VII. B. opgenomen.

Moederonderneming: de vennootschap of entiteit die niet de rechtsvorm van een vennootschap heeft aangenomen
en met een andere vennootschap of entiteit banden heeft zoals bedoeld in artikel 1:15, 1°, van het Wetboek van ven-

Naast de vorderingen waarvoor een titel bestaat, worden eveneens onder de overeenstemmende posten van deze rubriek

nootschappen en verenigingen;

opgenomen, de te ontvangen opbrengsten die tijdens het boekjaar of tijdens een vorig boekjaar zijn ontstaan en waarvoor
nog geen rechtstitel bestaat, indien het bedrag daarvan vaststaat of met nauwkeurigheid kan worden geschat.

Dochteronderneming: de vennootschap of entiteit die niet de rechtsvorm van een vennootschap heeft aangenomen

De pro rata van opbrengsten worden evenwel onder de overlopende rekeningen geboekt.

en met een andere vennootschap of entiteit banden heeft zoals bedoeld in artikel 1:15, 2°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

De vorderingen die voor de eigenaar of de verhuurder ontstaan uit de onder post III. D. van de activa bedoelde overeen-

Gemeenschappelijke dochteronderneming: de vennootschap of entiteit die niet de rechtsvorm van een vennootschap

komsten worden onder post V. B. opgenomen.

heeft aangenomen en met een andere vennootschap of entiteit banden heeft zoals bedoeld in artikel 1:18, tweede lid, van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Worden ook onder subpost V.B. geboekt, de vorderingen van de VZW, IVZW of stichting die voortvloeien uit de uitoefening
van de terugnemingsrechten, verbonden met de schenkingen gedaan door de VZW, IVZW of stichting.

§ 2. Voor de toepassing van deze titel is er sprake van een consortium wanneer tussen vennootschappen of entiteiten die
niet de rechtsvorm van een vennootschap hebben aangenomen, banden bestaan zoals bedoeld in artikel 1:19 van het

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering.

Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VI. A. 1. Grond- en hulpstoffen.
§ 3. Voor de toepassing van deze titel is er sprake van deelneming wanneer een VZW, IVZW of stichting vennootschapsrechten in een vennootschap bezit in de zin van artikel 1:22 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Onder die post worden opgenomen de toeleveringen van grond- en hulpstoffen.

IV. B. Vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat.

VI. A. 2. Goederen in bewerking.

Voor de toepassing van deze titel wordt onder vennootschap waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, een niet

De kosten die moeten worden toegerekend aan bestellingen in uitvoering worden niet onder deze post opgenomen maar

verbonden vennootschap verstaan waarmee een VZW, IVZW of stichting banden heeft zoals bedoeld in artikel 1:23 van het

wel onder post VI. B.

Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VI. A. 4. Handelsgoederen.
IV. A. 2. Vorderingen op verbonden entiteiten.
Die post omvat de goederen ingekocht om zonder bewerking of na een lichte bewerking te worden verkocht.
IV. B. 2. Vorderingen op vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat.
VI. B. Bestellingen in uitvoering.
In die onderrubrieken worden geboekt de vorderingen op verbonden entiteiten of op vennootschappen waarmee
een deelnemingsverhouding bestaat, ongeacht de contractuele looptijd, de oorsprong of de vorm ervan, wanneer die
vorderingen tot doel hebben de activiteit van deze ondernemingen duurzaam te steunen.

Onder die post worden opgenomen:
a) het onderhanden werk dat voor rekening van een derde op bestelling wordt uitgevoerd en waarvoor nog geen
oplevering is geschied;

IV. C. Andere financiële vaste activa.

b) de goederen in bewerking die voor rekening van een derde op bestelling worden gemaakt en die nog niet werden
geleverd, tenzij het gaat om seriewerk;

IV. C. 1. Aandelen.
Deze post omvat de maatschappelijke rechten in andere entiteiten die geen deelneming vormen en die ertoe strekken

c) dienstprestaties die voor rekening van een derde op bestelling worden uitgevoerd en die nog niet werden
geleverd, tenzij het gaat om een standaardtype van dienstprestaties.

door het scheppen van een duurzame en specifieke band met die entiteiten de eigen bedrijfsuitoefening van de VZW,
IVZW of stichting te bevorderen.

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar.

IV. C. 2. Vorderingen en borgtochten in contanten.

In deze rubriek worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt,
evenals de vorderingen of de gedeelten van vorderingen die oorspronkelijk op langer dan één jaar luidden doch die bin-

Onder die post worden opgenomen:

nen twaalf maanden vervallen.

a) de vorderingen, al dan niet belichaamd in effecten, bestemd voor een duurzame ondersteuning van de
bedrijfsuitoefening van andere entiteiten dan die bedoeld onder de posten IV. A. en IV. B.;
b) de borgtochten in contanten gestort als doorlopende waarborg, onder meer aan openbare besturen of

Leden 2 en 3 van de omschrijving van rubriek “V. Vorderingen op meer dan één jaar” zijn van overeenkomstige toepassing
op de vorderingen op ten hoogste één jaar.

nutsbedrijven.
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Onder post “B. Overige vorderingen” worden onder meer de door belastingdiensten terug te betalen belastingen vermeld.

VI. Kapitaalsubsidies.

Worden ook onder subpost VII.B. geboekt, de vorderingen van de VZW, IVZW of stichting die voortvloeien uit de uitoefen-

Deze post omvat de kapitaalsubsidies die van overheidswege werden verkregen voor investeringen in vaste activa, na af-

ing van de terugnemingsrechten, verbonden met de schenkingen gedaan door de VZW, IVZW of stichting.

trek, in voorkomend geval, van de uitgestelde belastingen op deze subsidies; deze uitgestelde belastingen worden opgenomen in de passiefpost “VII. B. Uitgestelde belastingen”.

VIII. Geldbeleggingen.
Deze subsidies worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar post “IV. C. Andere financiële opbrengsten”, volgens hetVIII. B. Overige beleggingen.

zelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa voor de verwerving waarvan ze werden verkregen of, in voorkomend
geval, ten belope van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de betrokken vaste activa.

Onder die post worden opgenomen de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito’s, alsmede de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die niet het kenmerk hebben van financiële vaste activa, de verworven edele metalen,

De kapitaalsubsidies die niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa worden bij de verkrijging geboekt onder

met de bedoeling deze op korte of middellange termijn opnieuw te verkopen. De aandelen in verbonden entiteiten of in

post “I. D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies “.

vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, mogen niet onder deze post worden opgenomen, tenzij het om effecten gaat die zijn verkregen of waarop is ingeschreven met het oog op de wederafstand daarvan, of tenzij ze,

VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten.

krachtens een beslissing van de VZW, IVZW of stichting, bestemd zijn om binnen twaalf maanden te worden gerealiseerd.
1° Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
IX. Liquide middelen.
Onder die post worden opgenomen de voorzieningen die door de VZW, IVZW of stichting werden gevormd om te voldoen
De liquide middelen omvatten, behalve de kasmiddelen en de te incasseren vervallen waarden, alleen de tegoeden op

aan de verplichtingen inzake rust- en overlevingspensioenen, werkloosheid met bedrijfstoeslag en andere pensioenen en

zicht bij kredietinstellingen.

renten die zij ten opzichte van haar actuele of gewezen personeels- of directieleden heeft aangegaan.

X. Overlopende rekeningen.

2° Belastingen

Naast de bedragen bedoeld in artikel 3:55 worden onder deze post opgenomen:

Onder die post worden opgenomen de voorzieningen die werden gevormd met het oog op belastingverplichtingen die

a) de over te dragen kosten, dit wil zeggen de pro rata van kosten die werden gemaakt tijdens het boekjaar of tijdens
een vorig boekjaar maar die ten laste van een of meerdere volgende boekjaren moeten worden gebracht;

uit een wijziging in de belastbare basis of in de berekening van de belasting kunnen voortvloeien.
VII. B. Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht.

b) de verworven opbrengsten, dit wil zeggen de pro rata van opbrengsten die slechts in de loop van een volgend
boekjaar zullen worden geïnd maar die betrekking hebben op een verstreken boekjaar.

Deze post omvat de voorzieningen die worden gevormd om de terugbetalingsverplichting voor subsidies, legaten en
schenkingen te dekken waartoe de VZW, IVZW of stichting is gehouden indien de schenkers of de legatarissen hun ter-

§ 2. De inhoud van bepaalde rubrieken van het passief worden als volgt gedefinieerd:

ugnemingsrecht uitoefenen.

I. Fondsen van de VZW, IVZW of stichting.

VII. C. Uitgestelde belastingen.

Onder fondsen van de VZW, IVZW of stichting moet het totaal worden verstaan van, enerzijds, het beginvermogen, met

Deze post omvat uitsluitend:

name het vermogen van de VZW, IVZW of stichting op de eerste dag van het eerste boekjaar waarvoor de bepalingen van
dit besluit gelden, en, anderzijds, de permanente financiering, met name de schenkingen, de legaten en subsidies die uitsluitend bestemd zijn om duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de VZW, IVZW of stichting.

a) de naar latere boekjaren uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies die van overheidswege werden verkregen
voor investeringen in vaste activa;
b) de naar latere boekjaren uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële en materiële vaste
activa en op effecten die zijn uitgegeven door de Belgische openbare sector ingeval de belasting op deze

Negatieve fondsen van de VZW, IVZW of stichtingen kunnen worden gecompenseerd met een positief resultaat van de
VZW, IVZW of stichting.

meerwaarden is uitgesteld;
c) de naar latere boekjaren uitgestelde buitenlandse belastingen van dezelfde aard als de sub a) en b) bedoelde
belastingen.

III. Herwaarderingsmeerwaarden.
VIII. Schulden op meer dan één jaar.
Onder herwaarderingsmeerwaarden moeten worden verstaan de in de rekeningen bijgeschreven, niet gerealiseerde
meerwaarden op vaste activa overeenkomstig artikel 3:35.

Onder die post worden de schulden opgenomen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar. De schulden
of de gedeelten van de schulden op meer dan één jaar die binnen de twaalf maanden vervallen worden uit deze rubriek

Mogen eveneens onder deze post worden opgenomen: de terugnemingen van waardeverminderingen geboekt op imma-

gelicht en overgebracht naar rubriek IX. A.

teriële vaste activa en op materiële vaste activa zonder beperkte gebruiksduur.
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Worden hier onder de overeenkomstige post geboekt de te betalen kosten die in de loop van het boekjaar of van een vorig

Onder die post worden eveneens opgenomen de meerwaarden die werden verwezenlijkt bij de realisatie van han-

boekjaar werden gemaakt en waarvoor nog geen titel bestaat maar waarvan het bedrag vaststaat of met nauwkeurigheid

delsvorderingen.

kan worden geschat. De pro rata van kosten worden evenwel onder de overlopende rekeningen geboekt.
I. F. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (volledig schema) of I. A. B. (verkort en microschema)
De verplichtingen die voortvloeien uit achtergestelde leningen, obligatieleningen, leasing of soortgelijke overeenkomsten, worden vermeld onder de daarvoor bestemde posten, ook al zijn zij aangegaan jegens kredietinstellingen of leveran-

Onder die post worden de opbrengsten opgenomen die een bedrijfskarakter hebben maar geen verband houden met de

ciers of worden zij door een handelseffect vertegenwoordigd.

gewone bedrijfsuitoefening van de VZW, IVZW of stichting:

Onder de schulden ten aanzien van kredietinstellingen worden onder meer opgenomen de orderbriefjes (promessen)
die door de VZW, IVZW of stichting werden onderschreven op naam of aan de order van een kredietinstelling, alsmede

1° de terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa. Onder die

de schulden aan kredietinstellingen uit hoofde van bankaccepten die door de VZW, IVZW of stichting in omloop werden

post worden opgenomen:

gebracht, ook al vinden zij hun oorsprong in de aankoop van goederen en diensten.

a) de met toepassing van artikel 3:39, § 1, derde lid, en artikel 3:42, § 1, derde lid, verrichte terugnemingen van

De schulden vertegenwoordigd door een wissel of een orderbriefje worden slechts onder de post “B. 2. Te betalen wissels”

b) de terugnemingen van waardeverminderingen die tijdens een vorig boekjaar werden geboekt op immateriële en

afschrijvingen die tijdens een vorig boekjaar werden geboekt;
opgenomen, wanneer zij hun oorsprong vinden in de aankoop van goederen of diensten.
IX. Schulden op ten hoogste één jaar.

materiële vaste activa en die te hoog zijn gebleken;
2° de terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten die tijdens een vorig boekjaar
werden gevormd en die te hoog zijn gebleken, tenzij het gaat om voorzieningen die werden gevormd voor risico’s en

De leden 2 tot 5 van de omschrijving van rubriek “VIII. Schulden op meer dan één jaar” zijn van overeenkomstige toepass-

kosten die verband houden met de gewone bedrijfsuitoefening van de VZW, IVZW of stichting;

ing.
3° de meerwaarden die worden verwezenlijkt bij de realisering van materiële en immateriële vaste activa. Gaat het om
X. Overlopende rekeningen.

materiële vaste activa, dan mogen deze meerwaarden onder de post “I. E. Andere bedrijfsopbrengsten” worden
opgenomen wanneer de realisatie kadert in de gewone bedrijfsuitoefening van de VZW, IVZW of stichting; dit laatste

Naast de bedragen bedoeld in artikel 3:45, § 2, worden onder die post opgenomen:

zal blijken uit de regelmaat waarmee dergelijke activa worden gerealiseerd en het normale karakter ervan;

a) de toe te rekenen kosten, dit wil zeggen de pro rata van kosten die pas in een later boekjaar zullen worden betaald
maar die betrekking hebben op een verstreken boekjaar;

4° de andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten.

b) de over te dragen opbrengsten, dit wil zeggen de pro rata van opbrengsten die in de loop van het boekjaar of van
een vorig boekjaar zijn geïnd, doch die betrekking hebben op een later boekjaar.
2. Inhoud van bepaalde rubrieken van de resultatenrekening.

II. A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (volledig schema).
Na aftrek van de in de handel toegestane kortingen en van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover deze
aftrekbaar is, worden onder deze post opgenomen de inkopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen.

Art. 3:172. De inhoud van bepaalde rubrieken van de resultatenrekening wordt als volgt gedefinieerd:
Worden eveneens onder deze post geboekt, de ingekochte diensten, werken en studies, voor zover deze een rechtstreekse
I. A. Omzet (volledig schema).

invloed hebben op de vervaardigingsprijs van de geproduceerde goederen, de algemene onderaannemingen en de inkopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop.

Onder omzet wordt verstaan het bedrag van de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden, in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de VZW, IVZW of stichting, onder aftrek van de op de verkoopprijs in de handel

II. B. Diensten en diverse goederen (volledig schema).

toegestane kortingen (afslag, ristorno, rabat); dit bedrag omvat niet de belasting over de toegevoegde waarde, noch enige
andere rechtstreeks met de omzet verbonden belasting.

Na aftrek van de in de handel toegestane kortingen en van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover deze aftrekbaar is, worden onder die post opgenomen de kosten verbonden met de dienstverlening of de levering van goederen

Onder die post moeten eveneens worden opgenomen de tegemoetkomingen van de overheid in het kader van een tar-

door derden in het kader van de bedrijfsuitoefening, tenzij deze kosten onder rubrieken A of C moeten worden geboekt.

iferingspolitiek als compensatie voor lagere ontvangsten.
Worden eveneens onder deze post opgenomen, de vergoedingen van uitzendkrachten en ter beschikking van de VZW,
I. E. Andere bedrijfsopbrengsten (volledig schema).

IVZW of stichting gestelde personen evenals de rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en pensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.

Onder die post worden de van derden ontvangen en met de bedrijfsuitoefening verbonden opbrengsten opgenomen die:
a) niet hun oorsprong vinden in een verkoop of een dienstverlening aan derden, binnen het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening van de VZW, IVZW of stichting, en

II. D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
(volledig schema) of I. D. (verkort en microschema).

b) niet als een niet-recurrente bedrijfsopbrengst of financiële opbrengst kunnen worden aangemerkt.
Onder die post worden opgenomen de afschrijvingen en de waardeverminderingen die werden geboekt op oprichtingskosten – andere dan de kosten bij uitgifte van leningen en het disagio – en op immateriële en materiële vaste activa tenzij
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deze afschrijvingen en waardeverminderingen wegens hun uitzonderlijke aard als een niet-recurrente bedrijfskost moeten
worden geboekt (post II. I. (volledig schema) of post I. I. (verkort en microschema)).

1° de niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa: de afschrijvingen en waardeverminderingen bedoeld in artikel 3:6, § 2, artikel 3:39, § 1, tweede lid, en § 2, en
artikel 3:42, § 1, tweede lid en § 2;

De terugnemingen van afschrijvingen of van waardeverminderingen worden niet onder deze post opgenomen maar
worden geboekt onder de niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (post I. F. (volledig schema) of I. A. B. (verkort of microschema)).

2° de voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen).
Onder deze post worden de voorzieningen opgenomen die werden gevormd voor risico’s en kosten die geen verband
houden met de gewone bedrijfsuitoefening van de VZW, IVZW of stichting;

II. E. Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen (toevoegingen
+, terugnemingen -) (volledig schema) of I. E. (verkort of microschema)

3° de minderwaarden bij de realisatie van materiële en immateriële vaste activa. Onder die post worden de
minderwaarden opgenomen die worden geboekt bij de realisering van vaste activa. Gaat het om immateriële of

Onder die post worden opgenomen de waardeverminderingen die werden geboekt op voorraden, op bestellingen in

materiële vaste activa dan moeten deze minderwaarden onder de post “II. G. Andere bedrijfskosten” worden

uitvoering of op handelsvorderingen bedoeld in de posten V. A. en VII. A. van de balans.

opgenomen wanneer de realisatie kadert in de gewone bedrijfsuitoefening van de VZW, IVZW of stichting; dit laatste
zal blijken uit de regelmaat waarmee dergelijke activa worden gerealiseerd en het normale karakter daarvan;

De terugnemingen van op voorraden of op handelsvorderingen geboekte waardeverminderingen worden op deze post
aangerekend. Wat de voorraden betreft, moet deze aanrekening niet geschieden wanneer de toepassing van één van de

4° andere niet-recurrente bedrijfskosten;

in artikel 3:21 bedoelde waarderingsmethoden ertoe leidt dat bij de waardebepaling van de uitgaande voorraden wordt
rekening gehouden met tijdens vorige boekjaren geboekte waardeverminderingen.

5° de als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-).

II. F. Voorzieningen voor risico’s en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) (volledig schema) of

I. A. B. Brutomarge (+) (-) (verkort en microschema).

I. F. (verkort en microschema)
Deze post uit de resultatenrekening van het verkort en microschema bedoeld in bijlage 7, beantwoordt aan de algeOnder die post worden opgenomen:

braïsche som van de volgende posten uit het volledig schema van de resultatenrekening:

a) de voorzieningen gevormd voor bedrijfsrisico’s en verplichtingen;
b) de bestedingen van voorzieningen voor risico’s en kosten die vroeger werden gevormd, in zoverre deze risico’s en
verplichtingen tot bedrijfskosten aanleiding hebben gegeven;
c) de terugnemingen van voorzieningen voor risico’s en kosten die tijdens een vorig boekjaar werden gevormd voor
gewone bedrijfsrisico’s en -verplichtingen van de VZW, IVZW of stichting en die overtollig zijn gebleken.

I. A. Omzet;
I. B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering;
I. C. Geproduceerde vaste activa;
I. D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies;
I. E. Andere bedrijfsopbrengsten;

II. G. Andere bedrijfskosten (volledig schema) of I. G. (verkort en microschema)

I. F. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten;
II. A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen;

Onder die post worden de aan derden betaalde of verschuldigde met de bedrijfsuitoefening verbonden kosten opge-

II. B. Diensten en diverse goederen;

nomen, die:

IV. B. Opbrengsten uit vlottende activa (volledig schema);

a) niet hun oorsprong vinden in een dienstverlening of een levering door derden, binnen het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening van de VZW, IVZW of stichting en
b) niet als een financiële of niet-recurrente bedrijfskost kunnen worden aangemerkt.
In het bijzonder worden onder die post opgenomen, de belastingen die als een bedrijfskost moeten worden aangemerkt,

Onder die post worden opgenomen de opbrengsten (interesten, dividenden, enz.) uit activa opgenomen onder posten V,
VII, VIII, IX en X.
IV. C. Andere financiële opbrengsten (volledig schema.)

zoals de onroerende voorheffing, de belasting op de voertuigen, de belasting op drijfkracht of op tewerkgesteld personeel,
de accijnsrechten en de uitvoerheffingen.

Worden onder die post opgenomen:

Onder die post worden eveneens opgenomen de minderwaarden die werden geboekt bij de realisatie van handelsvorderin-

1° de meerwaarden verwezenlijkt bij de realisatie van vorderingen, andere dan handelsvorderingen, van

gen, tenzij deze minderwaarden gelijk zijn aan het disconto; het disconto wordt geboekt onder post “V. C. Andere financiële

geldbeleggingen en van liquide middelen;

kosten” (volledig schema).
2° de wisselresultaten en de resultaten uit de omrekening van vreemde valuta tenzij deze specifiek verbonden zijn met
II. I. Niet-recurrente bedrijfskosten (volledig schema) of I. I. (verkort en microschema)
Onder die post worden de kosten opgenomen die een bedrijfskarakter hebben maar geen verband houden met de ge-

een andere post van de resultatenrekening; in dit laatste geval mogen ze onder die post worden opgenomen;
3° alle opbrengsten van financiële aard die geen verband houden met welbepaalde activa.

wone bedrijfsuitoefening van de VZW, IVZW of stichting:
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IV. D. Niet-recurrente financiële opbrengsten (volledig schema).

- de voorafbetalingen en de werkelijke voorheffingen die met de belasting verrekenbaar zijn, voor zover het bedrag
van deze voorafbetalingen en van deze voorheffingen niet hoger is dan het geraamde bedrag van de verschuldigde

Onder die post worden opgenomen de terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa, de ter-

belastingen; dit overschot wordt geactiveerd; geactiveerd worden eveneens de voorafbetalingen van belastingen die

ugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten, de meerwaarden bij realisatie van financiële

naar het volgende boekjaar werden overgedragen of waarvan de terugbetaling werd gevraagd;

vaste activa en de andere niet-recurrente financiële opbrengsten.
- het verschil tussen het geraamde bedrag van de op het resultaat van het boekjaar verschuldigde belastingen en het
V. A. Kosten van schulden (volledig schema).
Worden onder die post opgenomen:

bedrag van de voorafbetalingen en verrekenbare bestanddelen;
- de belastingsupplementen waarvoor een voorziening werd gevormd;
- de in het buitenland betaalde of verschuldigde winstbelastingen;

1° de interesten, de commissies en de kosten verbonden aan schulden;
b) op de winst van vorige boekjaren:
2° de afschrijving van de kosten bij uitgifte van leningen en van het disagio.
De geactiveerde interesten worden afgetrokken van het bedrag van de onder deze post opgenomen kosten.

de betaalde, verschuldigde of geraamde belastingsupplementen alsmede de belastingsupplementen waarvoor een voorziening werd gevormd;

V. B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II. E. (toevoegingen +, terugnemingen
-) (volledig schema)

2° onder regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen:

Onder die post worden opgenomen de waardeverminderingen geboekt op vorderingen andere dan handelsvorderingen,

de verkregen, vastgestelde of geraamde regularisering van belastingen die tijdens een vorig boekjaar ten laste werden

op geldbeleggingen en op liquide middelen.

genomen.

De terugnemingen van waardeverminderingen op deze vlottende activa worden eveneens onder deze post geboekt.

X. B. Overboeking naar de belastingvrije reserves (volledig schema) of IX. B. (verkort en microschema)

V. C. Andere financiële kosten (volledig schema).

Deze post wordt gebruikt voor de overboeking van bepaalde opbrengsten of een gedeelte van de winst naar de belastingvrije reserves wanneer hun fiscale vrijstelling afhankelijk is van hun behoud in het vermogen van de VZW, IVZW of

Onder die post worden opgenomen alle kosten van financiële aard die niet werden geboekt onder de posten V. A., V. B. of

stichting.

V. D. en in het bijzonder:
3. Inhoud van bepaalde verplichte vermeldingen in de toelichting.
1° de minderwaarden verwezenlijkt bij de realisatie van vorderingen, andere dan handelsvorderingen, van
geldbeleggingen en van liquide middelen;
2° het disconto ten laste van de VZW, IVZW of stichting bij het verhandelen van vorderingen (een wissel, een warrant, een

Art. 3:173. De inhoud van bepaalde verplichte vermeldingen in de toelichting wordt gedefinieerd als volgt:
A. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

factuur, enz.);
00. Zekerheden door derden gesteld of onherroepelijk beloofd voor rekening van de VZW, IVZW of stichting.
3° de wisselresultaten en de resultaten uit de omrekening van vreemde valuta tenzij deze specifiek verbonden zijn met
een andere post van de resultatenrekening; in dit laatste geval mogen ze onder die post worden opgenomen;

Op deze rekening worden de zakelijke of persoonlijke zekerheden geboekt die door derden ten behoeve van de crediteuren van de VZW, IVZW of stichting zijn gesteld of onherroepelijk beloofd, als waarborg voor de voldoening van actuele

4° de kosten betreffende het eigen vermogen;

of potentiële schulden of verplichtingen die de vereniging of stichting jegens hen heeft aangegaan.

5° de commissies en financiële kosten.

01. Persoonlijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd voor rekening van derden

V. D. Niet-recurrente financiële kosten (volledig schema).

Op deze rekening worden de persoonlijke zekerheden geboekt die door de VZW, IVZW of stichting ten behoeve van derden
zijn gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en verplichtin-

Onder die post worden opgenomen: de waardeverminderingen op financiële vaste activa, voorzieningen voor niet-recur-

gen die deze derden hebben aangegaan jegens andere schuldeisers dan de VZW, IVZW of stichting zelf.

rente financiële risico’s en kosten, de minderwaarden bij realisatie van financiële vaste activa, de andere niet-recurrente
financiële kosten en de als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten.

De wisselverplichtingen zijn die welke voor de VZW, IVZW of stichting voortvloeien uit door haar getrokken, geëndos-

VIII. Belastingen op het resultaat (volledig schema) of VII. (verkort of microschema)

seerde of voor aval getekende wissels in omloop, met uitzondering van de door de VZW, IVZW of stichting getrokken
bankaccepten.

Onder die post worden opgenomen:
02. Zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op eigen activa.
1°onder belastingen:
a) op het resultaat van het boekjaar:
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Op deze rekening worden de zakelijke zekerheden geboekt waarmee de VZW, IVZW of stichting haar eigen activa heeft

a) een marktwaarde voor de financiële instrumenten waarvoor een betrouwbare markt gemakkelijk is aan te wijzen.

bezwaard of die ze onherroepelijk heeft beloofd voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en verplichtingen
van zichzelf of van derden.

Wanneer een marktwaarde voor een gegeven instrument niet eenvoudig kan worden bepaald, maar dit wel kan voor de
samenstellende elementen of voor een gelijkaardig instrument, kan de marktwaarde berekend worden op basis van die

In de rekeningen 021 en 023 betreffende de zekerheidstellingen moet in voorkomend geval een onderscheid worden
gemaakt tussen de soorten van bezwaarde activa.

van zijn bestanddelen of die van het gelijkaardige instrument, of
b) een waarde berekend met behulp van modellen en algemeen aanvaarde waarderingstechnieken voor de
instrumenten waarvoor een betrouwbare markt niet gemakkelijk aan te wijzen is. Deze waarderingsmodellen

03. Ontvangen zekerheden

en-technieken dienen een redelijke benadering van de marktwaarde op te leveren.
- De grondstoffencontracten die ieder van de contractsluitende partijen het recht geven tot afwikkeling in contanten

Op deze rekening worden de zakelijke en persoonlijke zekerheden geboekt die de VZW, IVZW of stichting heeft ontvangen

of enig ander financieel instrument worden als afgeleiden financiële instrumenten beschouwd, behalve wanneer:

voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en verplichtingen die derden jegens haar hebben aangegaan, met

a) de contracten gesloten werden en duurzaam dienen voor de verwachte inkoop-, verkoop-, of gebruiksbehoeften

uitzondering van zekerheidstellingen en borgtochten in contanten.

van de VZW, IVZW of stichting;
b) zij bij de totstandkoming voor dat doeleinde werden bestemd, en

04. Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en op risico van de VZW, IVZW of stichting
Op deze rekening worden de goederen en waarden geboekt die ten opzichte van derden aan een ander toebehoren en

c) de afwikkeling naar verwachting zal geschieden door levering van de grondstof.
HOOFDSTUK 2. Diverse bepalingen.

waarvan de VZW, IVZW of stichting het risico draagt maar er tevens de opbrengsten uit int zoals de overeenkomsten tot het
houden van een deelneming, indien deze goederen en waarden niet mogen worden opgenomen in de balans.

Art. 3:174. Elke VZW, IVZW of stichting die niet langer haar boekhouding voert in overeenstemming met het model van
de vereenvoudigde boekhouding zoals bedoeld in artikel III.85, § 2 van het Wetboek van economisch recht, moet de wi-

05. Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

jziging van de toepasselijke regels vermelden in de toelichting bij haar jaarrekening en de belangrijkste gevolgen van deze
wijziging voor de VZW, IVZW of stichting vermelden. Vanaf dat moment voert ze haar boekhouding met inachtneming

Op die rekening worden als verplichtingen tot aankoop geboekt de geplaatste bestellingen en de verplichtingen met optie

van de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden zoals bepaald in boek III, titel 3, hoofdstuk 2 van het Wetboek van

van derden, en als verplichtingen tot verkoop de ontvangen bestellingen en de opties die aan derden op bezittingen van

economisch recht en stelt ze haar jaarrekening op met de exclusieve toepassing van de bepalingen van titel 1 en onder-

de VZW, IVZW of stichting zijn verleend.

havige titel.

De verplichtingen tot aankoop evenals de verplichtingen tot verkoop die tot de gewone bedrijfsuitoefening van de VZW,

Art. 3:175. § 1. Elke VZW, IVZW of stichting die, aan het begin van het boekjaar over een vermogen beschikkend, ertoe

IVZW of stichting behoren en haar vermogen of resultaat niet aanmerkelijk beïnvloeden behoeven niet te worden geboekt.

gehouden is, in toepassing van artikel 3:47, § 1 of 3:51, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om
voor de eerste maal de bepalingen van titel 1 en onderhavige titel toe te passen, past de hierna vastgestelde regels toe om

06. Termijnovereenkomsten

omzichtig, oprecht en te goeder trouw de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen te verrichten die nodig zijn om de openingsbalans van het boekjaar op te stellen op de eerste dag van het eerste boekjaar waarvoor

Op deze rekening worden in de daartoe aangelegde rekeningen geboekt de koop- en verkoopovereenkomsten op termijn

de bepalingen van titel 1 en onderhavige titel gelden.

betreffende goederen en vreemde deviezen, alsmede de daartegenoverstaande betalingsverplichtingen en vorderingen.
§ 2. Als de VZW, IVZW of stichting, naar de mening van haar bestuursorgaan, die wordt vermeld in de toelichting bij de jaar07. Goederen en waarden van derden gehouden door de VZW, IVZW of stichting

rekening, al een boekhouding voert die ten minste overeenstemt met deze die titel 1 en onderhavige titel vereisen, stemt
de openingsbalans van het eerste boekjaar waarvoor de bepalingen van titel 1 en onderhavige titel gelden, overeen met

Op deze rekening worden in afzonderlijke rekeningen geboekt:

de afsluitingsbalans van het vorige boekjaar.

1° de gebruiksrechten op lange termijn betreffende goederen die aan derden toebehoren en de daartegenoverstaande

Indien een VZW, IVZW of stichting waarderingsregels toepast die niet overeenstemmen met de regels die titel 1 en onder-

verplichtingen, voor zover deze rechten en verplichtingen niet in de balans worden vermeld;

havige titel opleggen, moet ze deze regels aanpassen.
De vermelding van deze aanpassing in de toelichting wordt vervolledigd met een inschatting van de gevolgen ervan.

2° de goederen en waarden van derden die aan de VZW, IVZW of stichting in bewaring, in consignatie of in bewerking zijn
gegeven, alsmede de daartegenoverstaande verplichtingen jegens deponenten en committenten;

§ 3. Als de VZW, IVZW of stichting, naar de mening van haar bestuursorgaan, geen boekhouding voert die ten minste overeenstemt met deze die titel 1 en onderhavige titel vereisen, worden de bestanddelen van de activa voor de opstelling van

3° de goederen en waarden die de VZW, IVZW of stichting uit anderen hoofde voor rekening of ten bate en op risico van
derden onder zich houdt, alsmede de daartegenoverstaande verplichtingen.

de openingsbalans van het eerste boekjaar waarvoor de bepalingen van titel 1 en onderhavige titel gelden, gewaardeerd
tegen de aanschaffingswaarde, verminderd met de afschrijvingen die zouden zijn geboekt alsof de bepalingen van titel
1 en onderhavige titel van bij het begin zouden zijn toegepast of aan de waarde nul indien de aanschaffingswaarde niet

B. Reële waarde.

wordt teruggevonden.

Voor het opstellen van de staat XXII die de informatie bevat met betrekking tot het niet-gebruik van de waarderingsmeth-

Het bestuursorgaan kan, mits melding en verantwoording in de toelichting, evenwel beslissen om deze activa te waard-

ode op basis van de reële waarde voor financiële instrumenten:

eren tegen werkelijke waarde, marktwaarde of gebruikswaarde waarbij het verschil tussen de waarde bepaald volgens het

- Dient te worden verstaan onder reële waarde : de waarde vastgesteld met verwijzing naar:
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eerste lid en deze waarde wordt geboekt op een afzonderlijke subrekening van het betrokken actief met als tegenpost een

Art. 3:182. De staat van de ontvangsten en de uitgaven vloeit rechtstreeks voort uit het in artikel III.85, § 2, van het Wet-

opbrengstrekening of een rekening van het eigen vermogen. Wanneer het een vast actief met een beperkte gebruiksduur

boek van economisch recht bedoelde ongesplitst dagboek.

betreft moet deze waarde worden afgeschreven over de residuele gebruiksduur.

De staat moet voor het afgesloten boekjaar stelselmatig de aard en het bedrag van de ontvangsten en de uitgaven van de

Bij ontstentenis van betrouwbare werkelijke waarde, marktwaarde of gebruikswaarde, worden de activa in de toelichting

VZW, IVZW of stichting vermelden.

bij de jaarrekening opgenomen, aangevuld met de vermelding dat er geen betrouwbare werkelijke waarde, marktwaarde

Enige compensatie tussen ontvangsten en uitgaven is verboden.

of gebruikswaarde aan kan worden gekoppeld.
De staat van ontvangsten en uitgaven moet overeenkomstig het minimaal schema in bijlage 8 van dit besluit worden

TITEL 4. Jaarrekening van VZW, IVZW en stichtingen die een vereenvoudigde
boekhouding voeren.

opgemaakt.
Art. 3:183. De toelichting bevat de inlichtingen zoals bepaald in de artikelen 3:178, 3:179, 3:181 en 3:184 alsook een staat
van het vermogen van de VZW, IVZW of stichting. Zij moet worden opgemaakt overeenkomstig het minimaal schema in
bijlage 8 van dit besluit.

HOOFDSTUK 1. Algemeen.
Art. 3:184. De staat van het vermogen vloeit rechtstreeks voort uit de in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch
Art. 3:176. Titel 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op VZW’s, IVZW’s en stichtingen die overeenkomstig artikel III.85, § 2, van

recht bedoelde inventaris.

het Wetboek van economisch recht een vereenvoudigde boekhouding voeren. Voor deze VZW’s, IVZW’s en stichtingen
gelden de bepalingen opgenomen in onderhavige titel.

De staat moet op de datum van de afsluiting van het boekjaar stelselmatig de aard en het bedrag van het geheel van de
bezittingen en van de schulden van de VZW, IVZW of stichting vermelden.

Art. 3:177. De in artikel 3:47, § 2, en 3:51, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde jaarrekening bevat de staat van ontvangsten en uitgaven alsook de toelichting. Deze stukken vormen een geheel. De jaarrekening

De staat van het vermogen moet bovendien de rechten en de verplichtingen vermelden die een belangrijke invloed kun-

wordt in euro geformuleerd, zonder decimalen.

nen hebben op de financiële toestand van de VZW, IVZW of stichting. Ingeval deze rechten en verplichtingen niet in cijfers
kunnen worden vertaald, worden zij enkel op passende wijze in de toelichting vermeld.

HOOFDSTUK 2. Waarderingsregels.
Art. 3:185. Een VZW, IVZW of stichting die een vereenvoudigde boekhouding kan voeren en haar jaarrekening kan opmakArt. 3:178. Het bestuursorgaan van de VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die, rekening houdend met de kenmerken

en overeenkomstig de bepalingen van deze titel, kan evenwel beslissen zich vrijwillig te onderwerpen aan de verplichtin-

van de VZW, IVZW of stichting, ten grondslag liggen aan de waarderingen in de inventaris. Bezittingen worden gewaardeerd

gen die gelden voor de VZW’s, IVZW’s en stichtingen die niet voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel III.85, §

tegen de som van de waarde van de tegenprestaties en uitgaven ingevolge de verwerving.

2, van het Wetboek van economisch recht.

In afwijking van het eerste lid mogen de bezittingen verworven tijdens een boekjaar dat aanvangt vóór 1 mei 2019, waar-

In dit geval past de VZW, IVZW of stichting het geheel van de bepalingen toe die gelden voor de opmaak en openbaarmak-

voor de som van de waarde van de tegenprestaties en uitgaven ingevolge de verwerving niet wordt teruggevonden,

ing van de jaarrekening van de VZW’s, IVZW’s en stichtingen die niet voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel

worden gewaardeerd tegen de waarde bepaald door het bestuursorgaan.

III.85, § 2, van het Wetboek van economisch recht.

De waarderingsregels zijn samengevat in de toelichting. Deze samenvatting moet voldoende nauwkeurig zijn teneinde de

Ingeval de VZW, IVZW of stichting later beslist opnieuw een vereenvoudigde boekhouding te voeren wordt deze beslissing

toegepaste waarderingsmethodes te kunnen beoordelen.

vermeld en verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening met opgave van de belangrijkste gevolgen voor de VZW,
IVZW of stichting.

Art. 3:179. De waarderingsregels en de toepassing ervan moeten voor alle boekjaren dezelfde zijn.
HOOFDSTUK 4. Openbaarmaking.
Zij worden evenwel aangepast ingeval zij niet langer de mogelijkheid bieden om voorzichtig, oprecht en te goeder trouw
de in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht bedoelde verrichtingen uit te voeren.

Art. 3:186. De jaarrekening en de andere stukken die bij de Nationale Bank moeten worden neergelegd in toepassing van
de artikelen 3:47, § 7, en 3:51, § 7, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in toepassing van andere

Deze aanpassingen worden vermeld en verantwoord in de toelichting. De inschatting van de invloed van deze aanpassin-

wettelijke of reglementaire bepalingen worden langs elektronische weg neergelegd in de vorm van een gestructureerd da-

gen wordt vermeld in de toelichting betreffende de rekeningen van het boekjaar waarin deze aanpassing voor het eerst

tabestand dat voldoet aan alle technische voorwaarden vastgesteld door de Nationale Bank van België en opgenomen in

werd ingevoerd.

het “Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van een gestructureerd databestand”. Dit technisch Protocol wordt door de Nationale Bank van België ter beschikking gesteld op haar website. De neer-

Art. 3:180. De waarderingen moeten beantwoorden aan de criteria van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

legging gebeurt via de speciaal hiertoe voorziene toepassing op de website van de Nationale Bank van België. De toegang
tot deze toepassing is enkel mogelijk door middel van een door de Nationale Bank van België erkend digitaal certificaat.

HOOFDSTUK 3. Vorm en inhoud van de jaarrekening.
Art. 3:187. § 1. De neergelegde jaarrekening vermeldt:
Art. 3:181. De jaarrekening wordt voorzichtig, oprecht, te goeder trouw en duidelijk opgemaakt.
Ingeval de toepassing van de bepalingen van deze titel niet volstaat om te voldoen aan dit bepaalde, moeten in de toelichting bijkomende inlichtingen worden verschaft.
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1° de naam van de rechtspersoon zoals die op datum van de neerlegging in de statuten voorkomt;

Het feit dat de neerlegging van een voormeld document niet aanvaard werd door de Nationale Bank van België en de
redenen die tot deze beslissing hebben geleid, worden binnen acht werkdagen na de datum van de ontvangst van het

2° de rechtsvorm op datum van de neerlegging. In voorkomend geval wordt na de rechtsvorm “in vereffening” vermeld;

betrokken document meegedeeld.

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel (straat, nummer, eventueel busnummer, postcode, gemeente) op datum van

De persoon die het niet-aanvaarde document heeft geüpload kan deze kennisgeving raadplegen in de toepassing be-

de neerlegging;

doeld in artikel 3:186, gedurende maximum één maand na die upload.

4° het ondernemingsnummer;
Art. 3:190. Wanneer de neerlegging van een in artikel 3:186 bedoeld document aanvaard wordt, neemt de Nationale Bank
5° het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de

van België deze neerlegging op in het elektronisch register van aanvaarde jaarrekeningen.

ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de rechtspersoon haar zetel heeft;
Binnen elf werkdagen die volgen op de datum van de aanvaarding van de neerlegging, stuurt de Nationale Bank van België
6° de begindatum en de afsluitingsdatum van het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft;

de mededeling van deze neerlegging naar de rechtspersoon op wie het document betrekking heeft.

7° in voorkomend geval, de datum waarop ze door de algemene vergadering werd goedgekeurd.

Art. 3:191. De aanpassing van een in artikel 3:186 bedoeld document, waarvan de neerlegging eerder door de Nationale
Bank van België werd aanvaard, gebeurt door neerlegging, volgens de voorwaarden bepaald door artikel 3:186 van de in-

§ 2. De jaarrekening wordt neergelegd volgens een model dat door de Nationale Bank van België wordt opgesteld en dat

tegrale, behoorlijk verbeterde jaarrekening of desgevallend van het integraal, behoorlijk verbeterde ander neer te leggen

op haar website ter beschikking wordt gesteld. Dit model van jaarrekening wordt door de Nationale Bank van België aan

stuk.

de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen aangepast, na advies van de Commissie voor Boekhoudkundige normen. Het bestaan van een nieuwe versie wordt in het Belgisch Staatsblad meegedeeld.

De vermelding “verbetering” wordt opgenomen in het gestructureerd databestand bedoeld in artikel 3:186.

§ 3. In de jaarrekening worden de bedragen uitgedrukt in euro, hetzij zonder decimalen, hetzij met twee decimalen, met

De verbetering van een eerder openbaar gemaakt document luidt in dezelfde munteenheid en hetzelfde veelvoud hiervan

het oog op hun neerlegging in de vorm van een gestructureerd databestand.

en gebeurt in dezelfde taal als het betrokken document.

§ 4. De jaarrekening en de andere stukken die het voorwerp van een neerlegging vormen, moeten in éénzelfde taal worden

De artikelen 3:189 en 3:190 zijn van toepassing op de neerlegging van een verbeterd document.

opgemaakt.
Art. 3:192. § 1. De Nationale Bank van België stelt op haar website een kopie beschikbaar, in de vorm van een bestand in
Art. 3:188. § 1. De kosten voor de neerlegging van de jaarrekening en de andere bij de Nationale Bank van België neer te

het “Portable Document Format” (PDF)-formaat, van alle in artikel 3:186 bedoelde documenten die bij haar werden neerge-

leggen stukken omvatten de openbaarmakingskosten bedoeld in paragraaf 2 en alle bijdragen, belastingen of kosten die

legd tijdens het lopende en de minstens vijf vorige kalenderjaren, volgens de voorwaarden die zij bepaalt en die op haar

krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen tegelijk met voornoemde kosten moeten worden betaald.

website worden bekendgemaakt.

§ 2. De kosten voor de openbaarmaking van de in paragraaf 1 bedoelde documenten worden vastgesteld op 31,60 euro.

§ 2. De Nationale Bank van België bezorgt op aanvraag een kopie van alle in artikel 3:186 bedoelde documenten die bij

De kosten voor de openbaarmaking van een verbeterde jaarrekening of ander aangepast stuk en van een afzonderlijk van

haar werden neergelegd.

de jaarrekening neergelegd stuk worden vastgesteld op 25 euro.
Wanneer de aanvraag betrekking heeft op alle neergelegde documenten, worden de kopieën bezorgd volgens de moDe in deze paragraaf bepaalde openbaarmakingskosten worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het

daliteiten voorzien door de Nationale Bank van België.

indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de volgende formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag bepaald in deze paragraaf vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer, met name het indexcijfer van de maand oktober van

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een of meer documenten met betrekking tot individueel aangeduide rechtsper-

het jaar voordien, en gedeeld door het aanvangsindexcijfer, met name het indexcijfer van de maand oktober 2018. Het

sonen en die niet beschikbaar gesteld worden op de website van de Nationale Bank van België, dan worden de kopieën

verkregen resultaat wordt afgerond op het hogere veelvoud van 10 eurocent. De aangepaste bedragen worden uiterlijk op

bezorgd, naar keuze van de aanvrager:

15 december van elk jaar in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
1° ofwel op papier. Per gedrukt blad is het bedrag van 0,25 euro, exclusief port en eventuele inningskosten aan de
§ 3. De neerleggingskosten bedoeld in paragraaf 1 worden betaald aan de Nationale Bank van België door een girale over-

Nationale Bank van België verschuldigd;

schrijving uitgevoerd volgens de voorwaarden en de technische modaliteiten die de Nationale Bank van België bepaalt en
die op haar website ter beschikking worden gesteld.

2° ofwel in een aan een elektronisch postbericht gehecht bestand in PDF-formaat. Per bestand is het bedrag van 5,00
euro, exclusief eventuele inningskosten, aan de Nationale Bank van België verschuldigd.

Art. 3:189. De Nationale Bank van België registreert de datum van ontvangst van de in artikel 3:186 bedoelde documenten.
§ 3. De Nationale Bank van België bezorgt aan de griffies van de ondernemingsrechtbank, onverwijld en kosteloos, een
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De neerlegging van deze documenten wordt slechts door de Nationale Bank van België aanvaard als de bepalingen van

kopie van de in paragraaf 2, tweede lid bedoelde documenten die niet beschikbaar gesteld worden op de website van de

de artikelen 3:186 en 3:187 in acht werden genomen en als de neerleggingskosten bedoeld in artikel 3:188 betaald zijn.

Nationale Bank van België.
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De griffier is ervan vrijgesteld een kopie van de in artikel 3:186 bedoelde documenten toe te voegen aan het elektronische

- het aantal gepresteerde uren van de voltijdse en deeltijdse werknemers tijdens het boekjaar en het totale aantal

deel van het dossier bedoeld in artikel 1:2.
§ 4. Bij neerlegging van een gestructureerd databestand overeenkomstig artikel 3:186 wordt dit op de afgeleverde kopie

gepresteerde uren van het boekjaar en van het vorige boekjaar;
- de personeelskosten van de voltijdse en deeltijdse werknemers van het boekjaar en de totale personeelskosten van

vermeld.
Bedragen van een jaarrekening die in euro met twee decimalen wordt uitgedrukt, overeenkomstig artikel 3:186, § 3,

het boekjaar en het vorige boekjaar;
- het totaal van de voordelen bovenop het loon van het boekjaar en het vorige boekjaar.

worden afgerond in euro zonder decimalen op de door de Nationale Bank van België afgeleverde kopieën.
Secties van het door de Nationale Bank van België opgestelde model van jaarrekening die zonder voorwerp zijn, worden

Deze laatste twee rubrieken moeten niet ingevuld worden wanneer het gaat om één enkele persoon.

niet opgenomen in de door de Nationale Bank van België verstrekte kopieën.
De gegevens opgesomd in bovenstaande rubrieken worden uitgesplitst volgens het geslacht van de werknemers. Ingeval
§ 5. Dit artikel is niet van toepassing op de lijst van giften als bedoeld in de artikelen 3:47, § 7, en 3:51, § 7, van het Wetboek

het aantal betrokken werknemers minder dan drie bedraagt of gelijk aan drie is, moet de rubriek niet worden uitgesplitst.

van vennootschappen en verenigingen.
2° op de afsluitingsdatum van het boekjaar:

BOEK 4. Voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht
van commissaris of van bedrijfsrevisor
Art. 4:1-4:8. [...]

Het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten. Dezelfde gegevens moeten worden verstrekt volgens de aard van de arbeidsovereenkomst, volgens het geslacht en studieniveau, en
volgens de beroepscategorie.
Wat de uitzendkrachten en de ter beschikking van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting gestelde personen betreft,
vermeldt deze staat voor het betrokken boekjaar en voor beide categorieën afzonderlijk, het gemiddelde aantal, het aantal

BOEK 5. De sociale balans.

gepresteerde uren en de kosten voor de onderneming.
II.

TITEL 1. Algemene beginselen.

Een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar die volgende vermeldingen bevat:

Art. 5:1. De natuurlijk persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent moeten de gegevens betreffende de sociale

1° het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten waarvoor de

balans niet meedelen.

vennootschap, VZW, IVZW of stichting tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend bij de RSZ conform
de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van

TITEL 2. Inhoud sociale balans.

tewerkstelling of, indien de tewerkstelling uitgesloten is van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 5
november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, het aantal voltijdse en deeltijdse
werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in

Art. 5:2. Volgende gegevens inzake het personeelsbestand dienen te worden vermeld:

het algemeen personeelsregister. Dezelfde gegevens moeten worden verstrekt volgens de aard van de
arbeidsovereenkomst;

Een staat van de tewerkgestelde personen met uitsplitsing tussen enerzijds de personen waarvoor de vennootschap, VZW,
IVZW of stichting een DIMONA-verklaring heeft ingediend bij de RSZ conform de bepalingen van het koninklijk besluit van

2° het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten met een in de

5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling of, indien de tewerkstelling uitgesloten

DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun

is van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke

overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam. Dezelfde gegevens moeten worden verstrekt volgens de aard van

aangifte van tewerkstelling, de werknemers ingeschreven in het algemeen personeelsregister en anderzijds de uitzend-

de arbeidsovereenkomst en volgens één van de volgende redenen van beëindiging van de overeenkomst: pensioen,

krachten en de ter beschikking van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting gestelde personen.

werkloosheid met bedrijfstoeslag, afdanking of andere reden, met afzonderlijke vermelding van degenen die als
zelfstandigen ten minste op halftijdse basis diensten blijven verlenen aan de vennootschap, VZW, IVZW of stichting.

Wat de werknemers betreft waarvoor de vennootschap, VZW, IVZW of stichting een DIMONA-verklaring heeft ingediend
bij de RSZ conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke

III.

aangifte van tewerkstelling of, indien de tewerkstelling uitgesloten is van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit
van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, de werknemers ingeschreven in het

Een staat met inlichtingen over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers, waarvan de kost geheel of

algemeen personeelsregister, vermeldt deze staat:

gedeeltelijk ten laste is van de werkgever.

1° voor de betrokken periode:
- het gemiddelde aantal voltijdse en deeltijdse werknemers van het boekjaar en het totale aantal werknemers in
voltijdse equivalenten van het boekjaar en van het vorige boekjaar;
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Deze opleidingen splitsen zich op in voortgezette beroepsopleiding en initiële beroepsopleiding.
Onder voortgezette beroepsopleiding verstaat men de opleiding gevolgd door één of meerdere personeelsleden, die op
voorhand gepland is en als doel heeft de kennis van de werknemers te vergroten of de vaardigheden van de werknemers

TITEL 3. Inhoud sociale balans voor kleine vennootschappen en kleine VZW’s,
IVZW’s en stichtingen.

te verbeteren.
De voortgezette beroepsopleiding is onderverdeeld in:

Art. 5:3. De kleine vennootschappen bedoeld in artikel 1:24 en kleine VZW’s, IVZW’s en stichtingen zoals bedoeld in de
artikelen 1:28 en 1:30 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de sociale balans opstellen volgens

1° formele opleiding;

een verkort schema, waarbij volgende gegevens inzake het personeelsbestand worden verstrekt:

2° informele opleiding.

I.

Onder formele beroepsopleiding verstaat men de cursussen en stages die ontwikkeld zijn door lesgevers of sprekers.

Een staat van de werknemers waarvoor de vennootschap, VZW, IVZW of stichting een DIMONA-verklaring heeft ingediend

Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie door de lesgever of opleidingsinstelling. Ze

bij de RSZ conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke

gaan door op een plaats die duidelijk afgescheiden is van de werkplek. Deze opleidingen richten zich tot een groep cur-

aangifte van tewerkstelling of, indien de tewerkstelling uitgesloten is van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit

sisten en maken, in voorkomend geval, het onderwerp uit van een attest dat de opleiding gevolgd werd.

van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, een staat van de werknemers ingeschreven in het algemeen personeelsregister.

Deze opleidingen kunnen ontwikkeld en beheerd worden door de onderneming zelf of door een organisme buiten de
betrokken onderneming.

Deze staat vermeldt:

Onder informele beroepsopleiding verstaat men de vormingsactiviteiten, andere dan deze bedoeld hierboven, die recht-

1° voor de betrokken periode:

streeks betrekking hebben op het werk. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van zelf organisatie
door de individuele leerling of door een groep leerlingen. De inhoud wordt bepaald naargelang de individuele behoeften

- het gemiddeld aantal voltijdse en deeltijdse werknemers van het boekjaar en het totale aantal werknemers in
voltijdse equivalenten van het boekjaar en van het vorige boekjaar;

van de leerling op de werkplek.
Onder initiële beroepsopleiding verstaat men de opleiding gegeven aan personen in de onderneming tewerkgesteld in

- het aantal gepresteerde uren van de voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal gepresteerde uren van
het boekjaar en van het vorige boekjaar;

kader van de systemen van alternerend leren en werken en met als doel het behalen van een diploma of van een officieel
certificaat. De duur van deze opleiding bedraagt ten minste zes maanden.

- de personeelskosten van de voltijdse en deeltijdse werknemers van het boekjaar en de totale personeelskosten van
het boekjaar en van het vorige boekjaar.

Deze staat vermeldt, voor elke hierboven bedoelde soort opleiding, per geslacht, het aantal werknemers die de opleiding
volgden, het aantal uren van de gevolgde opleiding en de kost van deze opleidingen.

Deze laatste rubriek moet niet ingevuld worden wanneer het gaat om één enkele persoon;
Voor de voortgezette formele opleiding worden per geslacht opgenomen:
- de bruto kost van de opleiding samengesteld uit de kosten rechtstreeks verbonden met de opleiding;

2° op afsluitingsdatum van boekjaar:
het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten. Dezelfde
gegevens moeten worden verstrekt volgens de aard van de arbeidsovereenkomst, volgens het geslacht en

- de betaalde bijdragen en/of de stortingen aan de collectieve fondsen in het kader van deze opleiding;

studieniveau en volgens de beroepscategorie.
- de subsidies en andere financiële voordelen toegekend aan de onderneming in het kader van deze opleiding;
- de netto kost van de opleiding die verkregen wordt door de som van de bruto kost, de betaalde bijdragen en de

II.

stortingen aan collectieve fondsen, waarvan de subsidies en andere financiële voordelen toegekend aan de onderneming in het kader van deze opleiding afgetrokken worden.
Wat betreft de voortgezette informele opleiding en de initiële opleiding wordt per geslacht de netto kost betrekking hebbende op elk van deze opleidingen vermeld.

Een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar die volgende vermeldingen bevat:
1° het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten waarvoor de
vennootschap, VZW, IVZW of stichting tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend bij de RSZ conform
de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van
tewerkstelling of, indien de tewerkstelling uitgesloten is van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 5
november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, het aantal voltijdse en deeltijdse
werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in
het algemeen personeelsregister;
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2° het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten met een in de
DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun

Wat betreft de voortgezette informele opleiding en de initiële opleiding wordt per geslacht de netto kost betrekking hebbende op elk van deze opleidingen vermeld.

overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam.
III.

TITEL 4. Inhoud van bepaalde rubrieken van de sociale balans.

Een staat met inlichtingen over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers, waarvan de kost geheel of

Art. 5:4. Voor het opstellen van de sociale balans verstaat men onder:

gedeeltelijk ten laste is van de werkgever.
1° werknemers waarvoor de vennootschap, VZW, IVZW of stichting een DIMONA-verklaring heeft ingediend bij de RSZ
Deze opleidingen splitsen zich op in voortgezette beroepsopleiding en initiële beroepsopleiding.

conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte
van tewerkstelling of, indien de tewerkstelling uitgesloten is van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 5

Onder voortgezette beroepsopleiding verstaat men de opleiding gevolgd door één of meerdere personeelsleden, die op

november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, de werknemers ingeschreven in het

voorhand gepland is en als doel heeft de kennis te vergroten of de vaardigheden van de werknemers te verbeteren.

algemeen personeelsregister:
- werknemers waarvoor de vennootschap, VZW, IVZW of stichting een DIMONA-verklaring heeft ingediend bij de RSZ

De voortgezette beroepsopleiding is onderverdeeld in:

conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte
van tewerkstelling of, indien de tewerkstelling uitgesloten is van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van

1° formele opleiding;

5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, de werknemers ingeschreven in
het algemeen personeelsregister, en verbonden met de vennootschap, VZW, IVZW of stichting door een arbeidsover-

2° informele opleiding.

eenkomst of startbaanovereenkomst;

Onder formele beroepsopleiding verstaat men de cursussen en stages die ontwikkeld zijn door lesgevers of sprekers. Deze

2° uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting:

opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie door de lesgever of opleidingsinstelling. Ze gaan

de werknemers die zich door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid verbinden om ter beschikking van de ven-

door op een plaats die duidelijk afgescheiden is van de werkplek. Deze opleidingen richten zich tot een groep cursisten en

nootschap, VZW, IVZW of stichting te worden gesteld en de door een natuurlijke of rechtspersoon in dienst genomen

maken, in voorkomend geval, het onderwerp uit van een attest dat de opleiding gevolgd werd.

werknemers die aan de vennootschap, VZW, IVZW of stichting ter beschikking zijn gesteld in de zin van de wet van 24 juli
1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van

Deze opleidingen kunnen worden ontwikkeld en beheerd door de onderneming zelf of door een organisme buiten de

gebruikers;

betrokken onderneming.
3° gemiddeld aantal werknemers waarvoor de vennootschap, VZW, IVZW of stichting een DIMONA-verklaring heeft ingediOnder informele beroepsopleiding verstaat men de vormingsactiviteiten, andere dan deze bedoeld hierboven, die recht-

end bij de RSZ conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke

streeks betrekking hebben op het werk. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van zelf organisatie

aangifte van tewerkstelling of, indien de tewerkstelling uitgesloten is van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit

door de individuele leerling of door een groep leerlingen. De inhoud wordt bepaald naargelang de individuele behoeften

van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, het gemiddeld aantal werknemers

van de leerling op de werkplek.

ingeschreven in het algemeen personeelsregister:

Onder initiële beroepsopleiding verstaat men de opleiding gegeven aan personen in de onderneming tewerkgesteld in
kader van de systemen van alternerend leren en werken en met als doel het behalen van een diploma of van een officieel
certificaat. De duur van deze opleiding bedraagt ten minste zes maanden.

- het gemiddelde van het per einde van elke maand van het boekjaar van de werknemers waarvoor een DIMONA-verklaring is ingediend bij de RSZ conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering
van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling of, indien de tewerkstelling uitgesloten is van het toepassings-

Deze staat vermeldt, voor elke hierboven bedoelde soort opleiding, per geslacht, het aantal werknemers die de opleiding

gebied van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerk-

volgden, het aantal uren van de gevolgde opleiding en de kost van deze opleidingen.

stelling, het gemiddelde van het per einde van elke maand van het boekjaar van de werknemers in het algemeen
personeelsregister ingeschreven;

Voor de voortgezette formele opleiding worden per geslacht opgenomen:
4° aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten:
- de bruto kost van de opleiding samengesteld uit de kosten rechtstreeks verbonden met de opleiding;
- het arbeidsvolume teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werkne- de betaalde bijdragen en/of de stortingen aan de collectieve fondsen in het kader van deze opleiding;

mers op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur
(referentiewerknemer);

- de subsidies en andere financiële voordelen toegekend aan de onderneming in het kader van deze opleiding;
5° gepresteerde uren:
- de netto kost van de opleiding die verkregen wordt door de som van de bruto kost, de betaalde bijdragen en de
stortingen aan collectieve fondsen, waarvan de subsidies en andere financiële voordelen toegekend aan de onderneming in het kader van deze opleiding afgetrokken worden.
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- de gepresteerde uren stemmen overeen met de effectief gewerkte arbeidsuren, dus zonder vakantie, ziekteverzuim,
kort verzuim en alle overige uren verloren door staking of om het even welke andere reden;
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6°soort overeenkomst:

BOEK 9. Diverse bepalingen.

- de overeenkomst gesloten voor een onbepaalde tijd;
- de overeenkomst gesloten voor een bepaalde tijd;

TITEL 1. Opheffingsbepalingen.

- de overeenkomst gesloten voor een duidelijk omschreven werk;

Art. 9:1. [...]

- de vervangingsovereenkomst.

TITEL 2. Wijzigingsbepalingen.

7° studieniveau:
HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare uitkoopbiedingen.
- lager onderwijs;
Art. 9:2-9:8. [...]
- secundair onderwijs;
- hoger niet universitair onderwijs;

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot
en met III.95 van het wetboek van economisch recht.

- universitair onderwijs.
Art. 9:9-9:10. [...]
8° beroepscategorie:
- directiepersoneel;

HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1934 betreffende de toepassing der wetten
op het onvrijwillig bezitsverlies van toonderpapier.

- bedienden;
Art. 9:11. [...]
- arbeiders;
- andere.

BOEK 6. Het verslag van betalingen aan overheden.
[...]

BOEK 7. De besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de naamloze vennootschap.

TITEL 3. Inwerkingtreding.
Art. 9:12. [...]

TITEL 4. Uitvoeringsbepaling.
Art. 9:13. [...]

[...]

BOEK 8. De genoteerde besloten vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de naamloze vennootschap.
[...]
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III. BIJLAGEN
III – A. WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT.*
BOEK I. Definities.
Titel 1. Algemene definities.
Art. I.1. Behoudens andersluidende bepaling, wordt voor de toepassing van dit Wetboek verstaan onder:
1° onderneming: elk van volgende organisaties:
(a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
(b) iedere rechtspersoon;
(c) iedere andere organisatie zonder rechtpersoonlijkheid.
Niettegenstaande het voorgaande zijn geen ondernemingen, behoudens voor zover anders bepaald in de hierna
volgende boeken of andere wettelijke bepalingen die in dergelijke toepassing voorzien:
(a) iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk heeft en die ook in feite geen
uitkeringen verricht aan haar leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de
organisatie;
(b) iedere publiekrechtelijke rechtspersoon die geen goederen of diensten aanbiedt op een markt;
(c) de Federale Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de hulpverleningszones, de prezones, de
Brusselse Agglomeratie, de gemeenten, de meergemeentezones, de binnengemeentelijke territoriale organen, de
Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
2° consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit vallen;
3° minister: de minister bevoegd voor Economie;
4° producten: goederen en diensten, onroerende goederen, rechten en verplichtingen;
5° dienst: elke prestatie verricht door een onderneming in het kader van haar professionele activiteit of in uitvoering van
haar statutair doel;
6° goederen: de lichamelijke roerende zaken;
7° gedragscode: een overeenkomst of een aantal niet bij wettelijke, reglementaire of bestuursrechtelijke bepalingen
voorgeschreven regels waarin wordt vastgesteld hoe ondernemingen die zich aan de code binden, zich moeten
gedragen met betrekking tot een of meer handelspraktijken of bedrijfssectoren;
8° lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie of in zoverre het akkoord over de Europese Economische Ruimte het
voorziet, een Staat die dit akkoord heeft ondertekend;

*
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Overeenkomstig artikel 2, 1° van de Wet van 5 mei 2019 teneinde de leesbaarheid te verzekeren van het voor de verenigingen en de stichtingen geldende recht, worden in
deze officieuze coördinatie enkel de bepalingen van de boeken I, III, XV en XX van het Wetboek van economisch recht opgenomen.
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9° werkdagen: het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen. Als een
termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag;
10° adres: een geografisch adres en, in voorkomend geval, het elektronisch adres;

3° dienstverrichter: iedere natuurlijke persoon onderdaan van een lidstaat of rechtspersoon in de zin van artikel 54 van
het VWEU, gevestigd in een lidstaat die een dienst aanbiedt of verricht;
4° vergunningstelsel: elke procedure die voor een dienstverrichter of voor een afnemer de verplichting inhoudt bij een
bevoegde autoriteit stappen te ondernemen ter verkrijging van een formele of stilzwijgende beslissing over de

11° elektronisch adres: een geheel van elektronische gegevens waarmee een persoon elektronisch kan gecontacteerd

toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit;

worden;
5° dienst: elke economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt, bedoeld in
12° geografisch adres: het geheel van geografische gegevens omvattend, in voorkomend geval, het huisnummer, de

artikel 57 van het VWEU;

straat, de postcode en de gemeente waar een persoon een vestiging heeft of gecontacteerd kan worden;
6° vestiging: de daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit, zoals bedoeld in artikel 49 van het VWEU,
13° FOD Economie: de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

door de dienstverrichter voor onbepaalde tijd en vanuit een duurzame infrastructuur van waaruit daadwerkelijk
diensten worden verricht;

14° beoefenaar van een vrij beroep: elke onderneming wiers activiteit er hoofdzakelijk in bestaat om, op onafhankelijke
wijze en onder eigen verantwoordelijkheid, intellectuele prestaties te verrichten waarvoor een voorafgaande

7° afnemer: iedere natuurlijke persoon die onderdaan is van een lidstaat of die rechten heeft die hem door

opleiding en een permanente vorming is vereist en die onderworpen is aan een plichtenleer waarvan de naleving

communautaire besluiten zijn verleend, of iedere rechtspersoon in de zin van artikel 54 van het VWEU die in een

door of krachtens een door de wet aangeduide tuchtrechtelijke instelling kan worden afgedwongen.

lidstaat is gevestigd en, al dan niet voor beroepsdoeleinden, van een dienst gebruik maakt of wil maken;

15° duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat een fysieke persoon of rechtspersoon in staat stelt om persoonlijk aan

8° gereglementeerd beroep: een beroepswerkzaamheid of een geheel van beroepswerkzaamheden waartoe de toegang

hem gerichte informatie op te slaan, op een wijze die deze informatie voor hem toegankelijk maakt voor toekomstig

of waarvan de uitoefening of één van de wijzen van uitoefening krachtens wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen

gebruik gedurende een tijdsduur die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een

direct of indirect afhankelijk wordt gesteld van het bezit van bepaalde beroepskwalificaties; met name het voeren van

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voor zover deze functionaliteiten bewaard

een beroepstitel die door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen beperkt is tot personen die een specifieke

worden, kunnen als duurzame gegevensdrager beschouwd worden het papier of, in een digitale omgeving, een

beroepskwalificatie bezitten, geldt als een wijze van uitoefening;

e-mail ontvangen door de bestemmeling of een elektronisch document bewaard op een opslagapparaat of
toegevoegd aan een e-mail ontvangen door de bestemmeling.

12° vereiste: elke verplichting, verbodsbepaling, voorwaarde of beperking uit hoofde van de wet, het reglement of
administratieve bepalingen of voortvloeiend uit de rechtspraak, de administratieve praktijk, de regels van

16° omzet voor de ondernemingen die in toepassing van artikel III.85 een vereenvoudigde boekhouding voeren: het
bedrag van de andere dan niet-recurrente ontvangsten;
17° balanstotaal voor de ondernemingen die in toepassing van artikel III.85 een vereenvoudigde boekhouding voeren:
het grootste van de twee bedragen vermeld onder de bezittingen en de schulden.
Wanneer de uitdrukking "duurzame gegevensdrager" voorkomt in een wettelijke of reglementaire bepaling, moet ervan
worden uitgegaan dat het begrip gedefinieerd is overeenkomstig de definitie bedoeld in 15° van het eerste lid.
Het eerste lid, 1°, 4°, 5° en 8°, is niet van toepassing op Boek XI.

beroepsorden of de collectieve regels van beroepsverenigingen of andere beroepsorganisaties, die deze in het kader
van de hun toegekende juridische bevoegdheden hebben vastgesteld;
13° ondernemingsloket: de instelling die erkend is in uitvoering van boek III, titel 2, hoofdstuk 3 en belast is met taken
van openbare dienst of van algemeen belang bedoeld in deze titel 2;
15° rechtspersonenregister: deelverzameling van de Kruispuntbank van Ondernemingen omvattende de gegevens van
de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde rechtspersonen;
16° vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een
activiteit van de geregistreerde entiteit wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend;

Titel 2. Definities eigen aan bepaalde boeken.

Art. I.3. […]

HOOFDSTUK 1. Definities eigen aan boek III.

Art. I.4. Voor de toepassing van boek III, titel 2 gelden de volgende definities:

Art. I.2. Voor de toepassing van boek III gelden de volgende definities:

1° Geregistreerde entiteit: elke entiteit die zich dient in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen krachtens
artikel III.16;

1° Kruispuntbank van Ondernemingen: register, opgericht binnen de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die
belast is met de opdrachten bedoeld in artikel III.15;

2° dienst: openbare dienst, instelling, natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan wie taken van openbare dienst of van
algemeen belang zijn toevertrouwd in uitvoering van boek III, titel 2

2° bevoegde autoriteit: elke autoriteit of instantie die een toezichthoudende of regelgevende rol vervult ten aanzien van
dienstenactiviteiten; met name de administratieve autoriteiten, met inbegrip van de rechtbanken die in die
hoedanigheid optreden, de beroepsorden of andere professionele organen die in het kader van hun juridische

3° beheersdienst: de dienst binnen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie belast met
het beheer van de Kruispuntbank van Ondernemingen;

autonomie de toegang tot de dienstenactiviteiten of de uitoefening ervan collectief regelen;
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4° de minister: de minister bevoegd voor Middenstand. 5° inschrijvingsplichtige onderneming: elke entiteit die zich dient

HOOFDSTUK 9. Definities eigen aan boek XI

in te schrijven krachtens artikel III.49
Art. I.13-I.17, I.17/1. […]
Art. I.4/1. Voor de toepassing van boek III, titel 3, hoofdstuk 1, geldt de volgende definitie:
1° onderneming: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft,

HOOFDSTUK 10. Definities eigen aan Boek XII

alsmede zijn verenigingen.
Art. I.18. […]
Art. I.5. Voor de toepassing van boek III, titel 3, hoofdstuk 2, geldt de volgende definitie:
1° boekhoudplichtige onderneming: een onderneming in de zin van artikel III.82.

HOOFDSTUK 11. Definities eigen aan boek XVI.
Art. I.19. […]

HOOFDSTUK 2. Definities eigen aan Boek IV.
Art. I.6. […]

HOOFDSTUK 12. Definities eigen aan boek XV
Art. I.20. […]

HOOFDSTUK 3. -Definities eigen aan boek V.
Art. I.7. […]

HOOFDSTUK 12. Definitie eigen aan boek XVII
Art. I.20. […]

HOOFDSTUK 4. Definities eigen aan boek VI
Art. I.8. […]

HOOFDSTUK 13. Definities eigen aan boek XVII
Art. I.21-I.22. […]

HOOFDSTUK 5.
Art. I.8. […]

HOOFDSTUK 14. Definities eigen aan boek XX
Art. I.22. […]

HOOFDSTUK 5. Definities eigen aan boek VII.
Art. I.9. […]

BOEK II. Algemene beginselen.
[…]

HOOFDSTUK 6. Definities eigen aan boek VIII
Art. I.9. […]

HOOFDSTUK 7. Definities eigen aan boek IX

BOEK III. Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van
de ondernemingen.
TITEL 1. Vrijheid van vestiging en van dienstverlening.

Art. I.10. […]
HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied.
HOOFDSTUK 8. Definities eigen aan boek X

Art. III.1. […]

Art. I.11. […]
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HOOFDSTUK 2. Vrijheid van vestiging.

1° elke natuurlijke persoon die in België een onderneming is, met uitzondering van de natuurlijke personen bedoeld in
artikel III.49, § 2, 6° en 9° ;

Afdeling 1. Vergunningsstelsels.
2° elke rechtspersoon naar Belgisch recht;
Art. III.2-III.11. […]
3° elke rechtspersoon naar buitenlands of internationaal recht die in België beschikt over een zetel of een bijkantoor;
Afdeling 2. Andere vereisten.
4° elke andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die in België hetzij als werkgever aan de sociale zekerheid is
Art. III.12. […]

onderworpen, hetzij aan de belasting over de toegevoegde waarde is onderworpen of die zich overeenkomstig artikel
III.49 moet of kan inschrijven;

HOOFDSTUK 3. Vrijheid van dienstverlening.

5° elke vestiging, instantie en dienst naar Belgisch recht die opdrachten van openbaar nut of verbonden met de
openbare orde uitvoert en over een financiële en boekhoudkundige autonomie beschikt, onderscheiden van deze van

Art. III.13-III.14. […]

TITEL 2. Kruispuntbank van Ondernemingen en erkende ondernemingsloketten.

de rechtspersoon naar Belgisch publiek recht waarvan ze afhankelijk zijn;
6° elke natuurlijke persoon, rechtspersoon naar buitenlands of internationaal recht of andere organisatie zonder
rechtspersoonlijkheid die zich dient te registreren in uitvoering van bijzondere Belgische wetgeving;

HOOFDSTUK 1. Kruispuntbank van Ondernemingen.

7° elke vestigingseenheid van de bovenvermelde geregistreerde entiteiten.

Afdeling 1. Oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

§ 2. De Koning bepaalt de nadere regels voor de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen van de entiteiten
bedoeld in paragraaf 1, met uitzondering van de entiteiten bedoeld in de bepaling onder 5°.

Art. III.15. Er wordt een register opgericht, genaamd “ Kruispuntbank van Ondernemingen “.
Afdeling 2. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Dit register en de daarmee gepaard gaande invoering van een uniek ondernemingsnummer heeft tot doel door de realisatie van het principe van de unieke gegevensinzameling de administratieve verplichtingen opgelegd aan geregistreerde

Art. III.17. Iedere geregistreerde entiteit of vestigingseenheid bedoeld in artikel III.16, wordt in de Kruispuntbank van

entiteiten te vereenvoudigen en de werking van de overheidsdiensten efficiënter te organiseren.

Ondernemingen ingeschreven en verkrijgt op het ogenblik van de inschrijving een ondernemings- of vestigingseenheidsnummer. Dit nummer vormt hun uniek identificatienummer.

De Kruispuntbank van Ondernemingen is belast met het opnemen, het bewaren, het beheren en het ter beschikking stellen
van de gegevens die betrekking hebben op de identificatie van de geregistreerde entiteiten en hun gemandateerden overeen-

Art. III.18. § 1. De inschrijving die gebeurt krachtens artikel III.17 omvat de volgende gegevens:

komstig de bepalingen van deze titel en de wettelijke of reglementaire bepalingen die de oorspronkelijke verzameling van de
in artikel III.18 vermelde gegevens toelaten door de overheden, administraties en diensten aangewezen krachtens artikel III.19.

1° de naam, de benaming of de firmanaam;

De Kruispuntbank van Ondernemingen beoogt ook de optimalisering van het overdragen en het verspreiden van de ge-

2° de nauwkeurige aanduiding van de onderscheiden adressen, in voorkomend geval, van de maatschappelijke zetel van

gevens betreffende de geregistreerde entiteiten.

de geregistreerde entiteit en van de verschillende vestigingseenheden in België;
3° de rechtsvorm;

Te dien einde kan ze met name:
4° de rechtstoestand;
1° linken creëren naar sites en databases van de overheden, administraties en diensten;
5° de oprichtings- en stopzettingsdatum van de geregistreerde entiteit of de vestigingseenheid;
2° linken tot stand brengen naar internetsites die informatie bevatten betreffende de identificatie van geregistreerde
entiteiten en hun mandatarissen, met inbegrip van linken naar internetsites van ondernemingen, die in de

6° de identificatiegegevens van de oprichters, mandatarissen en lasthebbers van de geregistreerde entiteit ;

Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven zijn.
7° de door de geregistreerde entiteit uitgeoefende economische activiteiten;
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de modaliteiten waarbinnen de
Kruispuntbank van Ondernemingen ter beschikking wordt gesteld in het kader van de versterking van de strijd tegen
fraude, overeenkomstig de bepalingen van deze titel en de wettelijke of reglementaire bepalingen die de

8° de overige basisidentificatiegegevens, die moeten verstrekt worden op het ogenblik van de oprichting van de
rechtspersoon of in toepassing van Hoofdstuk 2;

oorspronkelijke verzameling van de in artikel III.18 bedoelde gegevens toelaten door de overheden, administraties en
diensten aangewezen krachtens artikel III.19.

9° de aanduiding van de toelatingen, vergunningen en erkenningen waarover de geregistreerde entiteit beschikt of de

Art. III.16. § 1. In de Kruispuntbank van Ondernemingen worden gegevens opgenomen betreffende:
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hoedanigheden waaronder deze gekend is bij de verschillende overheden, administraties en diensten en, in

De krachtens artikel III.19, eerste lid, aangewezen overheden, administraties en diensten nemen, teneinde de unieke ge-

voorkomend geval, de opvolging van de aanvragen in dit verband;

gevensinzameling mogelijk te maken, de nodige maatregelen opdat het ondernemings- en vestigingseenheidsnummer
een sleutel vormt die toegang geeft tot zowel de gegevens die opgenomen zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen,

10° in voorkomend geval, de verwijzing naar de website van de geregistreerde entiteit, haar telefoonnummer, haar
faxnummer en haar e-mailadres;

als tot de gegevens die zijn opgenomen in de door hen beheerde repertoria en geautomatiseerde bestanden, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen die de toegang tot deze gegevens regelen.

11° de gegevens betreffende de bankrekening(en) van de geregistreerde entiteit.

Art. III.24. […].

§ 2. De Koning kan, na advies van het in artikel III.44 bedoelde Toezichtcomité en bij een besluit vastgesteld na overleg in

Art. III.25. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van in-

de ministerraad, de in paragraaf 1 opgesomde gegevens aanvullen met andere gegevens vereist voor de identificatie van

schrijvingsplichtige ondernemingen dienen steeds het ondernemingsnummer te vermelden.

geregistreerde entiteiten of van gemeenschappelijk belang voor meerdere overheidsdiensten.

Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste één rekening waarvan
de inschrijvingsplichtige onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling die geen gemeentelijke

§ 3. Iedere wijziging die wordt aangebracht aan de in paragrafen 1 en 2 bedoelde gegevens, moet onverwijld in de Kruis-

spaarkas is en waarop de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursven-

puntbank van Ondernemingen worden opgenomen met aanduiding van de datum waarop zij in werking treedt en van de

nootschappen van toepassing is.

er voor verantwoordelijke dienst.
De voor de uitoefening van de economische activiteit van de inschrijvingsplichtige onderneming gebruikte marktkramen,
§ 4. Deze gegevens worden bewaard gedurende dertig jaar te rekenen van de dag van het verlies van de rechtspersoonli-

evenals de vervoermiddelen, die hoofdzakelijk worden gebruikt in het kader van de uitoefening van ambulante activite-

jkheid voor de rechtspersonen, of van de definitieve stopzetting van de activiteit voor de andere bij artikel III.16 bedoelde

iten, of, in het geval van werkgevers, in het kader van een activiteit van burgerlijke of utiliteitsbouw of een activiteit van

houders van een inschrijving.

reinigen van het interieur van gebouwen, dragen op zichtbare wijze het ondernemingsnummer.

Art. III.19. De Koning wijst, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de overheden, administraties en dien-

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de in het kader van het derde lid vermelde activi-

sten aan die, betreffende de categorieën van geregistreerde entiteiten die Hij aanduidt en volgens de functionele verdel-

teiten waarvoor de gebruikte vervoermiddelen op zichtbare wijze het ondernemingsnummer dragen, wijzigen.

ing die Hij vastlegt, belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens bedoeld in artikel III.18.
Art. III.26. § 1. Elk op verzoek van een inschrijvingsplichtige onderneming betekend deurwaardersexploot vermeldt steeds
Bij het uitoefenen van deze taak zijn de overheden, administraties en diensten onderworpen aan de wettelijke en regle-

het ondernemingsnummer.

mentaire bepalingen die de oorspronkelijke verzameling van de in artikel III.18 bedoelde gegevens toelaten.
Bij gebreke aan vermelding van het ondernemingsnummer op het deurwaardersexploot, verleent de rechtbank uitstel aan
Art. III.20. Voor de uitvoering van hun opdrachten zoals omschreven in deze titel en zijn uitvoeringsbesluiten, hebben

de inschrijvingsplichtige onderneming om haar inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bewijzen of om

de Kruispuntbank van Ondernemingen en de overheden, administraties en diensten bedoeld bij artikel III.19, eerste lid:

zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen

1° toegang tot de informatie bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, en tweede lid van de wet van 8 augustus 1983 tot

Indien de inschrijvingsplichtige onderneming haar inschrijving in deze hoedanigheid in de Kruispuntbank van Onder-

regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen;

nemingen op de datum van het inleiden van haar vordering niet bewijst of niet is ingeschreven binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen, verklaart de rechtbank van ambtswege de vordering van

2° het recht om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.

de inschrijvingsplichtige onderneming onontvankelijk.

Art. III.21. De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de modaliteiten en de aard van de

§ 2. Indien de inschrijvingsplichtige onderneming wel in deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruispuntbank van

inschrijvingen en de wijzigingen vast, die rechtstreeks op een elektronisch beveiligde wijze door de geregistreerde entiteit,

Ondernemingen, maar haar hoofdvordering, tegenvordering of vordering tot tussenkomst, ingediend bij verzoekschrift,

bedoeld in artikel III.16, mogen worden meegedeeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen.

bij conclusie of deurwaardersexploot, gebaseerd is op een activiteit waarvoor de inschrijvingsplichtige onderneming op
de datum van de inleiding van die vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder het maatschappelijk doel waarvoor

Afdeling 3. Toekenning en gebruik van het ondernemings- en vestigingseenheidsnummer.

de inschrijvingsplichtige onderneming op deze datum is ingeschreven, is de vordering van die inschrijvingsplichtige onderneming onontvankelijk. De onontvankelijkheid is evenwel gedekt, indien ze niet voor elke andere exceptie of verweer-

Art. III.22. Het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer toegekend op het ogenblik van de inschrijving

middel wordt ingeroepen.

in de Kruispuntbank van Ondernemingen worden onmiddellijk na de toekenning medegedeeld aan de geregistreerde
entiteit door de krachtens artikel III.19, eerste lid, aangewezen overheden, administraties en diensten.

Art. III.27. De akten van rechtspleging, die krachtens artikel III.26 onontvankelijk worden verklaard, stuiten de verjaring,

De Koning bepaalt de toekenningregels, de wijze van afleveren en de samenstelling van het ondernemings- en vestiging-

alsmede de op straffe van nietigheid bepaalde rechtsplegingtermijnen.

seenheidsnummer.

Art. III.28. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de verplichtingen bedoeld in de
artikelen III.25 en III.26, uitbreiden tot andere categorieën van geregistreerde entiteiten die in de Kruispuntbank van On-

Art. III.23. Het gebruik van het ondernemingsnummer is verplicht in de betrekkingen die de geregistreerde entiteiten

dernemingen zijn opgenomen.

hebben met de administratieve en rechterlijke overheden, evenals in de betrekkingen die deze laatste onderling hebben.
Afdeling 4. Toegang en gebruik van de gegevens opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
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Art. III.29. § 1. De toegang tot de volgende gegevens, vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen, kan, zonder

Art. III.30. § 1. De toegang tot de andere gegevens dan die opgesomd in het artikel III.29 vermeld in de Kruispuntbank van

voorafgaande machtiging van het Toezichtcomité, worden verleend aan de overheden, besturen, diensten of andere in-

Ondernemingen, kan worden verleend, middels een voorafgaande machtiging van het Toezichtcomité aan de overheden,

stanties, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun wettelijke of reglementaire opdrachten:

besturen, diensten of andere instanties, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun wettelijke
of reglementaire opdrachten.

1° de ondernemingsnummers en nummers van vestigingseenheids-nummers, toegekend door de Kruispuntbank van
Ondernemingen;

§ 2. Vooraleer zijn machtiging te verlenen, controleert het Toezichtcomité of de gevraagde toegang overeenstemt met
deze titel en zijn uitvoeringsbesluiten.

2° de naam van de geregistreerde entiteit en van haar vestigingseenheden;
§ 3. De Koning bepaalt de voorwaarden voor die toegang bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad en na
3° de juridische vorm van de geregistreerde entiteit;

advies van het Toezichtcomité bedoeld in artikel III.44.

4° de rechtstoestand van de geregistreerde entiteit;

§ 4. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad en na advies van het Toezichtcomité, de
gevallen waarin, bij afwijking van het eerste lid, geen machtiging van het Toezichtcomité vereist is.

5° het adres van de geregistreerde entiteit en van haar vestigingseenheden;
§ 5. De uitwisselingen tussen overheidsdiensten, op basis van het ondernemings- of vestigingseenheidsnummer, van an6° de economische activiteiten van de geregistreerde entiteit en van haar vestigingseenheden;

dere gegevens dan deze opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen moeten vooraf gemeld worden aan het
Toezichtcomité, dat deze registreert in een kadaster, dat door iedereen geraadpleegd kan worden.

7° de hoedanigheden volgens welke een geregistreerde entiteit ingeschreven is in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en, in voorkomend geval, de opvolging van de aanvragen in dit verband;

De Koning bepaalt, na advies van het Toezichtcomité, de modaliteiten met betrekking tot de oprichting en raadpleging
van het kadaster, alsook de modaliteiten voor de communicatie aan het Toezichtcomité.

8° de naam en voornaam van de oprichters en van de personen die binnen de geregistreerde entiteit een functie
uitoefenen onderworpen aan bekendmaking;

Art. III.31. Alle natuurlijke personen, rechtspersonen of entiteiten hebben toegang, via het internet, tot gegevens bedoeld
in het artikel III.29, § 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

9° de erkenningen, toelatingen of vergunningen waarover de geregistreerde entiteit beschikt, voor zover ze
onderworpen zijn aan de bepalingen van verplichte bekendmaking of belang hebben voor derden en, in voorkomend

Er wordt minstens voorzien in een vrij toegankelijke website waarop deze gegevens in een leesbaar formaat terug te vin-

geval, de opvolging van de aanvragen in dit verband;

den zijn.

10° de verwijzing naar de website van de geregistreerde entiteit, haar telefoonnummers, faxnummers alsook haar

De Koning bepaalt de gegevens die aldus toegankelijk zijn evenals de voorwaarden voor het raadplegen ervan.

e-mailadres;
Art. III.32. Iedere geregistreerde entiteit heeft recht op mededeling van de hem betreffende gegevens die opgenomen
11° alle gegevens onderworpen aan bepalingen inzake bekendmaking met toepassing van:

zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Indien blijkt dat de medegedeelde gegevens overeenkomstig de ter zake

a) het Wetboek van Vennootschappen;

geldende wetgeving onnauwkeurig, onvolledig of onjuist zijn, kan de houder van een inschrijving in de Kruispuntbank

b) de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder

van Ondernemingen de verbetering van deze gegevens vragen op de wijze en binnen de termijnen vastgesteld door de

winstoogmerk en de stichtingen;

Koning.

c) de wet van 12 juli 1989 houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van de Verordening (EEG) nr. 2137/85
van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden;

Art. III.33. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de artikelen III.29 en III.30, stelt de Koning, na advies van het

d) de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;

Toezichtcomité, de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen vast die het voorwerp kunnen uitmaken van een

e) de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen;

commercieel of niet-commercieel hergebruik alsook de modaliteiten inzake hun terbeschikkingstelling.

f ) de faillissementswet van 8 augustus 1997;
g) de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen;

Enkel de beheersdienst mag deze basisgegevens aan ondernemingen verstrekken.

h) boek XX van dit Wetboek;
Art. III.34. § 1. Onverminderd artikel III.33 kan eenieder bij een ondernemingsloket inzage nemen van de gegevens betr12° de gegevens die moeten worden meegedeeld door de inschrijvingsplichtige onderneming in uitvoering van het
artikel III.53, met uitzondering van het Rijksregisternummer of het identificatienummer bij de Kruispuntbank van de

effende een bepaalde inschrijvingsplichtige ondernemingen zich volledige of gedeeltelijke afschriften dan wel uittreksels
van het register doen afgeven op de wijze bepaald door de Koning.

Sociale Zekerheid;
§ 2. De afschriften of uittreksels van het betreffende een inschrijvingsplichtige onderneming worden op uitdrukkelijk ver13° de gegevens betreffende de bankrekening(en).

zoek eensluidend verklaard.

§ 2. De Koning bepaalt de modaliteiten voor deze toegang bij een besluit vastgelegd na overleg in de ministerraad en na

§ 3. De afschriften of uittreksels vermelden niet de inhoud van rechterlijke beslissingen die betrekking hebben op:

advies van het Toezichtcomité bedoeld in de artikelen III.44.
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1° een faillissement en één van de veroordelingen bepaald in de artikelen 486, 489bis en 489ter van het Strafwetboek, in
geval van rehabilitatie;

Art. III.40. § 1. Wanneer het onjuiste of ontbrekende gegeven het gevolg is van het niet vervullen door een geregistreerde
entiteit van de formaliteiten waartoe ze gehouden is door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, verzoekt
de beheersdienst de geregistreerde entiteit, door middel van een schrijven, om over te gaan tot de inschrijving, de wijzig-

2° een gerechtelijk akkoord na uitvoering of een procedure van gerechtelijke reorganisatie na uitvoering;

ing of de doorhaling van haar gegevens bij de dienst die door de beheersdienst werd aangewezen in de brief.

3° onbekwaam verklaring of benoeming van een gerechtelijk raadsman, wanneer een vonnis van opheffing is gewezen;

De geregistreerde entiteit beschikt over een periode van dertig dagen na het versturen van het schrijven om bij de erin
aangewezen dienst over te gaan tot de gevraagde inschrijving, de wijziging of doorhaling.

4° de veroordelingen bedoeld in de artikelen XV.76, XV.77, 1° tot 6°, XV.78 en XV.79.
§ 2. Indien de geregistreerde entiteit de formaliteiten niet vervult tijdens de toegekende termijn, gaat de beheersdienst
Art. III.35. § 1. De gegevens vermeld op de uittreksels van de Kruispuntbank van Ondernemingen hebben bewijskracht

over tot de doorhaling van ambtswege van de onjuiste gegevens. Die doorhaling gebeurt op basis van een vonnis of ar-

tot bewijs van het tegendeel.

rest, een onderzoeksverslag of een proces-verbaal opgemaakt door een politieambtenaar van de lokale of federale politie,
of door een ambtenaar gemandateerd door een dienst, een overheid of een bestuur, die de onjuistheid van het gegeven

§ 2. De uittreksels zijn beschikbaar in de drie officiële landstalen. Zij worden ook afgeleverd in het Engels op uitdrukkelijk

vaststelt.

verzoek.
§ 3. Wanneer de beheersdienst in de Kruispuntbank van Ondernemingen een gegeven doorhaalt dat in de bijlagen van
Afdeling 5. Realisatie van het principe van de unieke gegevensinzameling.

het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt, wordt de doorhaling op verzoek van de beheersdienst gratis in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. III.36. Overheden, administraties en diensten die gemachtigd zijn de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen te raadplegen mogen deze gegevens niet meer opnieuw rechtstreeks opvragen bij de geregistreerde entiteiten

§ 4. De procedure van ambtshalve doorhaling van gegevens stelt de geregistreerde entiteit geenszins vrij van het vervullen

of bij de lasthebbers van deze laatste.

van de wettelijke formaliteiten waartoe zij gehouden is.

Art. III.37. Eens een gegeven is medegedeeld aan en opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen kunnen de

De beheersdienst kan geen verantwoordelijkheid dragen voor schade veroorzaakt aan derden wegens het niet vervullen

diensten die gemachtigd zijn deze gegevens te raadplegen, het niet rechtstreeks meedelen ervan niet langer ten laste

door de geregistreerde entiteit van de wettelijke formaliteiten waartoe deze laatste gehouden is.

leggen aan betrokkene.
§ 5. Teneinde de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen te waarborgen en te verbeteren,
Afdeling 6. Inschrijving, wijziging of doorhaling van de onjuiste of ontbrekende gegevens.

kan de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de voorwaarden en modaliteiten van ambtshalve
inschrijving en wijziging bepalen.

Art. III.38. § 1. Elke belanghebbende kan bij de beheersdienst de rechtzetting van een onjuist gegeven of de inschrijving
van een ontbrekend gegeven in de Kruispuntbank van Ondernemingen aanvragen. Hij deelt ter ondersteuning van dit

Art. III.41. § 1. Wanneer het onjuiste gegeven het gevolg is van het feit dat de geregistreerde entiteit van adres veranderd

verzoek alle rechtvaardigende stukken mee.

is zonder de wettelijke voorschriften te eerbiedigen, verstuurt de beheersdienst de brief, bedoeld in artikel III.40, § 1, eerste
lid, naar het adres van één van de vestigingseenheden, wanneer dit verschillend is van de zetel. Bij gebrek hieraan, wordt

De geregistreerde entiteit die de formaliteiten niet heeft vervuld waartoe ze gehouden is door of krachtens een wet, een

de brief verstuurd naar het adres van de woonplaats van een mandataris.

decreet of een ordonnantie, kan zich niet rechtstreeks tot de beheersdienst wenden voor de rechtzetting of de inschrijving
bedoeld in het eerste lid.

De procedure beschreven in artikel III.40 wordt toegepast.

§ 2. Alle diensten die beschikken over een toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ertoe

§ 2. Indien het onmogelijk blijkt om de geregistreerde entiteit te contacteren zoals voorzien in paragraaf 1, gaat de be-

gehouden, zodra ze een onjuist of ontbrekend gegeven vaststellen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de beheers-

heersdienst over tot de ambtshalve doorhaling van het onjuiste adres ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemin-

dienst hiervan op de hoogte te brengen.

gen, tenzij het hier gaat over het adres van een geregistreerde entiteit natuurlijke persoon. Die doorhaling gebeurt op
basis van een vonnis of arrest, een onderzoeksverslag of een proces-verbaal opgemaakt door een politieambtenaar van

Ze delen ter ondersteuning van die informatie alle rechtvaardigende stukken mee.

de lokale of federale politie of door een ambtenaar gemandateerd door een dienst, een overheid of een bestuur, die het
onjuiste karakter van het gegeven vaststelt.

§ 3. De politieambtenaren van de lokale of federale politie en de ambtenaren gemandateerd door een dienst, een overheid

Wanneer het door de beheersdienst in de Kruispuntbank van Ondernemingen doorgehaalde gegeven in de bijlagen van

of een bestuur zijn ertoe gehouden, bij de opstelling van een onderzoeksverslag of een proces-verbaal, dat een onjuist of

het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt, wordt de doorhaling op verzoek van de beheersdienst gratis in de

ontbrekend gegeven in de Kruispuntbank van Ondernemingen vaststelt; hiervan een afschrift mee te delen aan de be-

bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

heersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

§ 3. De procedure van ambtshalve doorhaling van gegevens stelt de geregistreerde entiteit geenszins vrij van het vervullen
van de wettelijke formaliteiten waartoe zij gehouden is.

Art. III.39. Wanneer de beheersdienst vaststelt dat het onjuiste of ontbrekende gegeven het gevolg is van een vergissing
of een weglating van de dienst die dit gegeven invoert, deelt hij aan deze laatste de aanvraag tot aanpassing mee. De

De beheersdienst kan geen verantwoordelijkheid dragen voor schade veroorzaakt aan derden wegens het niet vervullen

dienst voert, na verificatie, de eventuele aanpassing uit binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de ont-

door de geregistreerde entiteit van de wettelijke formaliteiten waartoe deze laatste gehouden is.

vangst van de aanvraag.
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Art. III.42. § 1. In afwijking van de procedure voorzien in artikel III.39 kan de beheersdienst van de Kruispuntbank van On-

en III.41, de ambtshalve wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen van de adressen van de entiteiten die er zijn

dernemingen zonder aanrekening van de kosten overgaan tot:

ingeschreven.

1° de ambtshalve doorhaling van de activiteiten, hoedanigheden, toelatingen en vestigingseenheden van geregistreerde

Wanneer de beheersdienst overgaat tot de ambtshalve wijziging van een adres die in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-

entiteiten natuurlijke personen waarvan de oprichter reeds minstens zes maanden overleden is volgens de gegevens

blad moet worden bekengemaakt, wordt de ambtshalve wijziging op vraag van de beheersdienst bekendgemaakt in de

afkomstig van het rijksregister van de natuurlijke personen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze publicatie gebeurt zonder kosten voor de beheersdienst en maakt de adreswijziging tegenstelbaar aan derden.

2° de ambtshalve doorhaling van de activiteiten, hoedanigheden, toelatingen en vestigingseenheden van
rechtspersonen waarvan de afsluiting van de vereffening minstens drie maanden geleden werd uitgesproken;
3° de ambtshalve doorhaling van de activiteiten, hoedanigheden, toelatingen en vestigingseenheden van
rechtspersonen ten minste drie maanden na de beslissing tot sluiting van de verrichtingen van het faillissement in

Afdeling 7. Bijzondere bepalingen omtrent de werking van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Art. III.43. Er wordt bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een strategisch comité van
de Kruispuntbank van Ondernemingen opgericht.

toepassing van de faillissementswet van 8 augustus 1997;
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, zijn opdrachten, zijn samenstelling en zijn
4° de ambtshalve doorhaling van de vennootschappen zoals bedoeld in artikel 2 van het Wetboek van vennootschappen

werkingsmodaliteiten.

die, volgens de gegevens van de Nationale Bank van België, voor ten minste drie opeenvolgende boekjaren, niet
hebben voldaan aan de verplichting tot neerlegging van hun jaarrekeningen overeenkomstig de artikelen 98 en 100

Art. III.44. Binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een sectoraal comité voor de

van het Wetboek van vennootschappen. Deze doorhaling is niet van toepassing op de vennootschappen bedoeld in

Kruispuntbank van Ondernemingen, “ Toezichtcomité “ genaamd opgericht, dat belast is met de afgifte van de machtiging

artikel 97 van het Wetboek van vennootschappen. De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen gaat

bedoeld in artikel III.30, tweede lid.

over tot de intrekking van de doorhaling na de neerlegging bij de Nationale Bank van België van de niet neergelegde
jaarrekeningen;

Het Toezichtcomité verstrekt tevens de adviezen bedoeld in de artikelen III.18, § 2, III.30, derde lid, en III.33, binnen dertig
dagen na de aanhangigmaking door de beheersdienst. Bij ontstentenis van advies binnen de voorgeschreven termijn,

5° de ambtshalve doorhaling van de vennootschappen zoals bedoeld in artikel 2 van het Wetboek van vennootschappen

wordt het advies geacht het voorstel te volgen dat de beheersdienst in de adviesaanvraag had geformuleerd.

die niet vallen onder het 4°, en die aan de volgende cumulatieve criteria beantwoorden:
a)

sedert minimum drie jaar, niet beschikken over actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden, in

Het Toezichtcomité is samengesteld uit drie leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

geschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

van wie de voorzitter of een ander, door de Commissie in die hoedanigheid aangewezen lid, dat het Toezichtcomité voor-

b) ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen met een actieve status;

zit, alsmede uit drie externe leden aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers overeenkomstig de door de

c) niet beschikken over lopende toelatings- of hoedanigheidsaanvragen, ingeschreven in de Kruispuntbank van

Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, bepaalde voorwaarden en nadere regels. Bij staking van

Ondernemingen;

stemmen beslist de stem van de voorzitter.

d) sinds 7 jaar, geen enkele wijziging aangaande de ingeschreven gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen
hebben uitgevoerd;
e) sinds 7 jaar, geen enkele andere publicatie dan die van de jaarrekeningen, in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad of in het Belgisch Staatsblad hebben uitgevoerd.

De werkingsregels van het Toezichtcomité worden, zonder afbreuk te doen aan deze titel, bepaald in of krachtens de wet.
Die regels bekrachtigen het recht van de voorzitter van het Toezichtcomité om een aan dat comité voorgelegd dossier
voor de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zelf te brengen en de beslissing van het comité
zo nodig te herzien.

Voor de toepassing van het eerste lid, 5°, vormen de actieve commerciële hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden waarvan de begindata voor 1 juli 2003 vallen, geen nuttig criterium.

Art. III.45. De personen die bij het uitoefenen van hun functies tussenkomen in het opnemen, het bewaren, het beheren
en het ter inzage stellen van de gegevens bedoeld in artikel III.18, zijn gehouden aan het beroepsgeheim.

De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen gaat over tot de intrekking van de doorhaling wanneer aan
één van de criteria bedoeld in het eerste lid, 5°, a) tot e), niet meer voldaan is.

Zij nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de opgenomen gegevens te verzekeren en met name te
beletten dat deze gegevens vervormd of beschadigd worden, of meegedeeld worden aan personen die geen machtiging

De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen gaat ook over tot de intrekking van de doorhaling in het

hebben om er kennis van te nemen.

geval er een manifeste vergissing wordt vastgesteld door een overheid of dienst.
Zij waken over de rechtmatigheid van de mededeling van de gegevens.
§ 2. De doorhalingen, alsook de intrekkingen bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 4° en 5°, en derde en vierde lid, worden gratis gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en dit op initiatief van de beheersdienst van de Kruispuntbank

Art. III.46. De Koning wijst, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de personen aan die in oorlogstijd,

van Ondernemingen.

in omstandigheden daarmee gelijkgesteld krachtens artikel 7 van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen of

§ 3. Om de gegevenskwaliteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen te garanderen en te verbeteren, kan de Koning, bij

tijdens de bezetting van het grondgebied door de vijand, belast worden met de vernietiging van de gegevensbanken van

een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de gevallen beoogd in paragraaf 1 uitbreiden of wijzigen.

de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Art. III.42/1. Wanneer administratieve adreswijzigingen door een authentieke bron van adressen hem worden overge-

De Koning stelt de voorwaarden en de modaliteiten van deze vernietiging vast.

maakt, gaat de beheersdienst op basis daarvan over tot, en, in afwijking van de procedure voorzien in de artikelen III.40
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Art. III.47. De kosten voor de werking en het gebruik van de Kruispuntbank van Ondernemingen worden gedragen door

inkomsten niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 37bis, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

een krediet ingeschreven op de begroting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
10° andere ondernemingen bepaald door de Koning.
De Koning kan een vergoeding vaststellen voor het gebruik van de Kruispuntbank van Ondernemingen door diensten die
geen opdrachten uitvoeren voor de federale overheid. In voorkomend geval bepaalt Hij per categorie van gebruikers en

§ 3. De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met de hoedanigheid van inschrijvingsplichtige onder-

voorwerp van de aanvraag, het bedrag van de vergoeding

neming vormt, behoudens tegenbewijs, een vermoeden van de hoedanigheid van onderneming.

Behalve in het geval bedoeld in het eerste lid, kan de bijzondere verwerking van gegevens uit de Kruispuntbank van

Art. III.50. § 1. De Koning stelt het bedrag vast van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als

Ondernemingen aanleiding geven tot het innen van een vergoeding. Het bedrag van die vergoeding wordt bepaald in

inschrijvende onderneming.

onderling overleg tussen de beheersdienst en de overheid, administratie of de dienst aan wie deze gegevens worden
meegedeeld en in een overeenkomst vastgelegd.

Hij kan hierbij een onderscheid maken op basis van de juridische aard van de onderneming.

Art. III. 48. […]

De aldus vastgestelde bedragen kunnen op 1 januari worden aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen indien het geïndexeerde bedrag minstens 0,5 euro hoger is dan het van

HOOFDSTUK 2. Inschrijvingsplichtige ondernemingen.

toepassing zijnde bedrag. Het bedrag van de verhoging wordt naar beneden toe afgerond op een veelvoud van 0,5 euro.

Afdeling 1. Verplichting tot inschrijving.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 zijn de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, bepaald in de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de

Art. III.49. § 1. De volgende ondernemingen zijn verplicht om zich voor de aanvang van hun activiteiten in te schrijven in

stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, vrijgesteld van het betalen van het inschrijvingsrecht voor de

de hoedanigheid van inschrijvingsplichtige onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een onderneming-

Kruispuntbank van Ondernemingen

sloket van hun keuze:
Afdeling 2. Verplichting tot wijziging.
1° elke onderneming naar Belgisch recht in de zin van artikel I.1(b) en (c);
Art. III.51. § 1. Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 2, moeten inschrijvingsplichtige ondernemingen die voor2° elke onderneming die in België beschikt over een zetel, een bijkantoor of een vestigingseenheid;

nemens zijn een andere activiteit uit te oefenen dan deze waarvoor zij werden ingeschreven, vooraf om een wijziging
van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen verzoeken. Deze verplichting geldt op dezelfde wijze voor

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, zijn niet verplicht zich in te schrijven in de hoedanigheid van inschrijvingsplichtige on-

inschrijvingsplichtige onderneming die voornemens zijn in België een nieuwe vestigingseenheid op te richten.

dernemingen:
Wanneer de uitoefening van een nieuwe activiteit voortvloeit uit een overdracht van de bedrijvigheid van een inschrijv1° de onbeperkt aansprakelijke vennoten van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, een vennootschap onder

ingsplichtige onderneming, om niet of onder bezwarende titel, onder levenden of ingevolge overlijden, dan moeten deze

firma of een gewone commanditaire vennootschap voor de beroepsactiviteit van de vennootschap, op voorwaarde dat

ondernemingen, in afwijking van paragraaf 1, binnen een termijn van één maand na de overdracht of de aanvaarding van

de betrokken vennootschap zelf is ingeschreven;

de nalatenschap tot wijziging overgaan.

2° de natuurlijke personen die enkel in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven zijn met als enige
hoedanigheid deze van werkgever van huispersoneel;

§ 2. Binnen een termijn van één maand vanaf de verandering in hun toestand moeten de inschrijvingsplichtige ondernemingen verzoeken om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen indien één van de
vermeldingen van de inschrijving, door de Koning bepaald overeenkomstig artikel III.53, niet meer overeenstemt met de

3° de beroepsverenigingen;

werkelijke toestand.

4° de inrichtende machten van het gesubsidieerde onderwijs;

Afdeling 3. Verplichting tot doorhaling.

5° publiekrechtelijke rechtspersonen, die niet de vorm van een vennootschap of een andere rechtspersoon naar privaat

Art. III.52. In geval van beëindiging van de activiteiten of sluiting van één van de vestigingseenheden, moet de inschri-

recht hebben aangenomen;

jvingsplichtige onderneming of haar rechtsopvolgers, binnen één maand na de beëindiging van de activiteiten, om de
doorhaling van de inschrijving verzoeken.

6° de natuurlijke persoon waarvan de zelfstandige beroepsactiviteit bestaat uit het uitoefenen van één of meerdere
bestuursmandaten;

Wanneer de in het eerste lid vermelde beëindiging voortvloeit uit een overdracht van de bedrijvigheid van een inschrijvingsplichtige onderneming, om niet of onder bezwarende titel, onder levenden of ingevolge overlijden, dan moet de

7° de verenigingen van mede-eigenaars;

doorhaling gebeuren binnen een termijn van één maand na de overdracht of de aanvaarding van de nalatenschap.

8° de representatieve werknemersorganisaties;

Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepalingen aan de inschrijving, wijziging of doorhaling.

9° natuurlijke personen die in België een activiteit uitoefenen die inkomsten als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 genereren, voor de activiteit verbonden met die inkomsten, zolang die
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Art. III.53. Het verzoek tot inschrijving, wijziging of doorhaling moet gebeuren door de inschrijvingsplichtige onder-

2° de inschrijvingsplichtige ondernemingen in die hoedanigheid inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

neming, dit wil zeggen door de inschrijvingsplichtige natuurlijke personen respectievelijk de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de inschrijvingsplichtige onderneming.

3° in de door de Koning bepaalde gevallen nagaan of de inschrijvingsplichtige ondernemingen voldoen aan de krachtens
bijzondere wetten en reglementen opgelegde voorwaarden om ingeschreven te worden;

Het verzoek geschiedt op de door de Koning vastgestelde wijze.
4° de toegang tot de in 2° bedoelde inschrijvingen waarborgen, volgens de door de Koning bepaalde nadere regels en
De Koning bepaalt de vermeldingen die het verzoek tot inschrijving, wijziging of doorhaling moet bevatten.
Art. III.54. De ondernemingsloketten moeten onverwijld de inschrijving, wijziging of doorhaling doen, die hun worden
gevraagd.
Art. III.55. De ondernemingsloketten dienen elk verzoek tot inschrijving, wijziging of doorhaling te weigeren en de redenen voor die weigering te rechtvaardigen:
1° indien zij vaststellen dat het verzoek afkomstig is van iemand die daartoe niet verplicht of bevoegd is;

voorwaarden;
5° het bewaren van de archieven met betrekking tot de in 2° en 3° bedoelde voorwaarden en inschrijvingen, volgens de
door de Koning bepaalde nadere regels;
6° het verrichten van administratieve formaliteiten, in uitvoering van dit boek of andere wetten, of krachtens deze
wetten, volgens de door de Koning vastgestelde nadere regels;
7° er voor zorgen dat de dienstverrichters en de afnemers, voor wat betreft de dienstenactiviteiten bedoeld in paragraaf
1, 1°, a) en b), informatie krijgen over:

2° bij verzuim van één van de stukken of vermeldingen die het verzoek dient te bevatten overeenkomstig artikel III.53 en
de uitvoeringsbesluiten ervan;

a) de eisen die gelden voor de dienstverrichters, in het bijzonder de eisen inzake de procedures en formaliteiten die
afgewikkeld moeten worden om toegang te krijgen tot dienstenactiviteiten en deze uit te oefenen;
b) de adresgegevens van de bevoegde instanties, waaronder die welke bevoegd zijn op het gebied van de

3° indien niet voldaan is aan de door deze titel en zijn uitvoeringsbesluiten, of krachtens andere wetten, opgelegde
voorafgaandelijke inschrijvingsvoorwaarden, waarvan de controle is toevertrouwd aan deze loketten.

uitoefening van dienstenactiviteiten, zodat rechtstreeks contact met hen kan worden opgenomen;
c) de middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot openbare registers en databanken met gegevens over
dienstverrichters en diensten;

Art. III.56. De weigering van de inschrijving, wijziging of doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt

d) de rechtsmiddelen die normaal voorhanden zijn bij geschillen tussen de bevoegde instanties en de dienstverrichter

geacht definitief te zijn, tenzij de aanvrager een nieuwe aanvraag indient die wel voldoet aan de gestelde voorwaarden, of

of de afnemer, tussen een dienstverrichter en een afnemer of tussen dienstverrichters onderling;

een beroep indient tegen de beslissing van het ondernemingsloket bij de Vestigingsraad binnen de 30 werkdagen volgend

e) de adresgegevens van de verenigingen of organisaties, anders dan de bevoegde instanties, waarvan

op de datum van weigering van inschrijving.
Art. III.57. Een ondernemingsloket verstrekt de inschrijvingsplichtige onderneming, op de wijze door de Koning bepaald,

dienstverrichters of de afnemers praktische bijstand kunnen krijgen;
8° het ontvangen voor rekening van de Schatkist van de inschrijvings- en registratierechten, retributies en kosten voor

op haar verzoek een volledig uittreksel van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met vermelding van

publicatie, met betrekking tot de in dit artikel bedoelde taken, volgens de door de Koning vastgestelde nadere regels

de datum van afgifte van het uittreksel.

en voorwaarden;

Het eerste uittreksel betreffende een inschrijving, een wijziging of een doorhaling wordt aan de inschrijvingsplichtige
onderneming gratis verstrekt.

9° de rechtspersonen en natuurlijke personen die een inschrijving vragen in de Kruispuntbank van ondernemingen de
volgende informatie meegeven:
a) elke natuurlijke persoon die in België een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent uit hoofde waarvan hij dient te

HOOFDSTUK 3. Inrichting van de ondernemingsloketten.

zijn aangesloten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, dient zich aan te sluiten vóór de aanvang van
de zelfstandige activiteit;

Afdeling 1. Instelling en taken van de ondernemingsloketten.

b) de natuurlijke persoon bedoeld in a) is, samen met de helper in de zin van artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, hoofdelijk gehouden tot de betaling

Art. III.58. Niemand mag zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke erkenning van de minister de activiteit van ondernemingsloket uitoefenen.

van de door de helper verschuldigde bijdragen en administratieve geldboeten, bedoeld in artikel 17bis van
hetzelfde koninklijk besluit;
c) de rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de bijdragen en de administratieve

Art. III.59. § 1. Onverminderd de taken die hen opgedragen worden door of in uitvoering van dit boek of andere wetten,

geldboeten bedoeld in artikel 17bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het

hebben de ondernemingsloketten als taak:

sociaal statuut der zelfstandigen verschuldigd door hun vennoten of mandatarissen;
d) de zelfstandige die een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor hij niet ingeschreven is in de Kruispuntbank van

1° via hun infrastructuur, de dienstverrichters toe te laten:
a) alle procedures en formaliteiten te laten afwikkelen die nodig zijn voor de toegang tot hun dienstenactiviteiten
zoals bedoeld in artikelen 1 en 2 van de Dienstenrichtlijn, in het bijzonder alle voor vergunningen nodige

ondernemingen, overeenkomstig de artikelen III.17, III.49 of III.51, kan hiervoor bestraft worden krachtens de
artikelen III.40, XV.77, 1°, 2°, 3° en 6° of XV.78, alsook krachtens artikel 17bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27
juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

verklaringen, kennisgevingen en aanvragen bij de bevoegde instanties, met inbegrip van de aanvragen tot

Het ondernemingsloket reageert binnen de vijf werkdagen, te rekenen vanaf het moment waarop de informatie beschik-

inschrijving in een register, op een rol, in een databank, of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

baar is, op elk verzoek om de in het eerste lid bedoelde informatie. Wanneer het verzoek onjuist, onvolledig of ongegrond

b) alle vergunningsaanvragen te laten afwikkelen die nodig zijn voor de uitoefening van hun dienstenactiviteiten,
zoals bedoeld in de Dienstenrichtlijn;

is, stelt het de aanvrager daarvan onverwijld in kennis.
§ 2. Bijkomend kan het ondernemingsloket aan ondernemingen adviserende en begeleidende diensten verlenen met uitzondering van de diensten die bij wet exclusief voorbehouden zijn voor bepaalde vrije, dienstverlenende en intellectuele
beroepen uit de economische sector.
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§ 3. Het ondernemingsloket is eenvoudig, van op afstand en met elektronische middelen bereikbaar, om alle procedures

e) informatica-uitrusting, met inbegrip van beveiligings- en controlemechanismen;

en formaliteiten betreffende de toegang tot en de uitoefening van een dienstenactiviteit bedoeld in paragraaf 1, 1° a) en
b) te kunnen afwikkelen, met uitzondering van de inspectie van de plaats waar de dienst wordt verricht, van de door de
dienstverrichter gebruikte uitrusting, en van de fysieke controle van de geschiktheid of de persoonlijke integriteit van de

5° zij verkeert niet in staat van vereffening, noch is ze onderwerp van een procedure tot vereffening of tot staking van
haar werkzaamheden;

dienstverrichter of van zijn verantwoordelijke personeelsleden, wanneer die integraal deel uitmaken van een procedure
of formaliteit.

6° zij is in orde met de verplichtingen inzake de betaling van sociale zekerheidsbijdragen en met haar verplichtingen
inzake de betaling van belastingen en taksen in overeenstemming met de Belgische wet;

Art. III.60. § 1. De ondernemingsloketten dienen de inschrijvingsdossiers van inschrijvingsplichtige ondernemingen,
waarvoor ze in uitvoering van artikel III.59, 2°, niet gemachtigd zijn zelf te beslissen omtrent de inschrijving, voorafgaandelijk voor te leggen aan de hiertoe aangewezen dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

7° zij beschikt over een voldoende eigen private financiële en economische draagkracht om haar taken, omschreven in
dit boek en haar uitvoeringsbesluiten, uit te voeren;

en Energie.
8° zij heeft haar beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren.
§ 2. Deze dienst onderzoekt of, enerzijds voor inschrijving als inschrijvingsplichtige onderneming en anderzijds voor de
toegang tot de gewenste beroepsactiviteit, de vereiste voorwaarden zijn vervuld. Zodra alle documenten die toelaten het

§ 2. De Koning kan, bij besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, nadere regels bepalen voor het vaststellen van het

dossier van de inschrijvingsplichtige onderneming te onderzoeken, aangekomen zijn, brengt hij de onderneming en het

minimum aantal vestigingseenheden en de vestigingsplaats van de ondernemingsloketten, rekening houdende met een

ondernemingsloket op de hoogte van de volledigheid van het dossier. Hij verleent een schriftelijk en gemotiveerd advies

voldoende spreiding en de behoeften.

binnen een termijn van vijftien dagen volgend op de betekening van de volledigheid van het dossier.
§ 3. In afwijking van de bepalingen van paragraaf 1, blijven de erkenningen van de ondernemingsloketten verleend op 9
§ 3. Bij gebreke aan een schriftelijk en gemotiveerd advies binnen een termijn van vijftien dagen volgend op de betekening

september 2008, behouden tot 31 december 2014, onder de voorwaarden zoals die van toepassing waren op de dag van

van de volledige verklaring van het dossier wordt het advies geacht positief te zijn.

de erkenning.

Afdeling 2. Erkenningsvoorwaarden voor de ondernemingsloketten.

Art. III.62. § 1. De aanvraag tot erkenning wordt ingediend bij de minister door middel van een aangetekende brief of
tegen ontvangstbewijs.

Art. III.61. § 1. Een organisatie mag onder de volgende voorwaarden als ondernemingsloket erkend worden:
§ 2. De aanvraag moet vergezeld zijn van een bedrijfsplan en van alle documenten vereist door de erkenningsvoorwaarden.
1° zij neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende
de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;

In het bedrijfsplan dient duidelijk te worden aangegeven op welke manier de activiteit als ondernemingsloket zal gefinancierd worden, hoe zal voorzien worden in de vereiste beroepsbekwaamheid en welke geografische zone het onderneming-

2° haar leden behoren ten minste tot één van de volgende organisaties:

sloket wil bestrijken. Deze voorwaarden zijn eveneens vereist voor elke vestigingseenheid van het loket.

a) representatieve werkgevers- of zelfstandigenorganisaties, die vertegenwoordigd zijn in of erkend zijn door de
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, de Centrale Raad voor het

§ 3. De openbare instellingen kunnen als gemachtigde optreden in naam van hun cliënten bij een ondernemingsloket.

Bedrijfsleven, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de “ Conseil économique et social de la Région
wallonne “, de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een paritair comité

§ 4. De minister kan overgaan tot de erkenning van een ondernemingsloket georganiseerd door een vereniging zonder

opgericht in toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

winstoogmerk, hoofdzakelijk of uitsluitend gefinancierd met openbare middelen en die informatie-, begeleidings- of ad-

paritaire comités;

viesactiviteiten uitoefent voor ondernemingsoprichters als blijkt dat in een zone die door de Europese of regionale over-

b) sociaal verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, erkend in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

heid geografisch bepaald wordt als een zone die in aanmerking moet komen voor positieve discriminatie, geen actief
ondernemingsloket bestaat.

c) sociale secretariaten voor werkgevers, erkend in uitvoering 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

Bij de toepassing van het voorafgaande lid zijn de erkenningsvoorwaarden voorzien in artikel III.61, § 1, 2° en § 2, niet van

maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

toepassing.

d) kamers erkend door de Federatie der Kamers voor handel en nijverheid van België;
e) samenwerkingsverbanden tussen verschillende van de hierboven vermelde organisaties;
3° haar statuten vermelden als doel de uitvoering van de taken van ondernemingsloket in de zin van dit boek;

Art. III. 63. […]
Art. III.64. De erkenning wordt toegekend of geweigerd door de minister binnen een termijn van drie maanden na de
betekening van de volledigheid van de erkenningsaanvraag. Deze beslissing wordt de aanvrager betekend per aangetek-

4° zij beschikt volgens de door de Koning vastgestelde nadere regels en het door de minister opgestelde lastenboek, over:

ende zending.

a) bekwame medewerkers;

Art. III.65. De aanvrager heeft de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen indien de redenen voor de weigering

b) interne beheersprocedures;

niet langer bestaan.

c) ontvangstvoorzieningen, kantoren en materieel en archiefruimte;
d) een eigen boekhouding;
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Art. III.66. De erkenning geldt voor een periode van vijf jaar en is hernieuwbaar.
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De minister maakt de lijst van de erkende ondernemingsloketten en van hun vestigingseenheden bekend op de website
van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en ook jaarlijks vóór 31 maart in het Belgisch

TITEL 3. Algemene verplichtingen van de ondernemingen.

Staatsblad.
HOOFDSTUK 1. Informatie, transparantie en niet-discriminatie.
Art. III.67. De aanvraag om de erkenning van het ondernemingsloket te vernieuwen wordt zes maanden voor het verstrijken van de periode waarvoor de vorige erkenning verleend werd, gericht aan de minister.

Afdeling 1. Informatie- en transparantieverplichtingen.

Het ondernemingsloket blijft erkend tot de minister zich uitgesproken heeft over de aanvraag tot vernieuwing.

Art. III.73/1. Deze afdeling is niet van toepassing op de advocaten die juridische bijstand verlenen met toepassing van
boek IIIbis van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. III.68. Elke wijziging van de gegevens verstrekt op het ogenblik van de erkenningsaanvraag moet binnen de maand
worden meegedeeld aan de minister. Deze mededeling omschrijft en motiveert de wijziging.

Art. III.74. § 1. Onverminderd bijzondere wettelijke en reglementaire voorschriften, stelt elke onderneming op een der
wijzen vermeld in artikel III.75, de volgende gegevens ter beschikking:

Art. III.69. De minister kan, overeenkomstig de nadere regels vastgesteld door de Koning, ambtshalve beslissen de erkenning te schorsen of in te trekken wanneer de bepalingen van deze titel, zijn uitvoeringsbesluiten of de erkenningsvoor-

1° haar naam of haar maatschappelijke benaming;

waarden niet gerespecteerd worden.
2° haar rechtsvorm;
Afdeling 3. Verplichtingen van de ondernemingsloketten.
3° het geografisch adres waar de onderneming is gevestigd;
Art. III.70. De ondernemingsloketten moeten de continuïteit van de uitvoering van de taken voorzien in artikel III.59 in
de tijd verzekeren.

4° haar adresgegevens, met inbegrip van haar eventueel e-mailadres, die een snel contact en een rechtstreekse en
effectieve communicatie met haar mogelijk maken;

De Koning kan de nadere regels vastleggen voor de door de ondernemingsloketten te leveren waarborgen om de continuïteit van de dienstverlening in de tijd te verzekeren.

5° het ondernemingsnummer;

Art. III.71. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de kwaliteitsnormen waaraan de

6° haar maatschappelijke zetel;

dienstverlening van de ondernemingsloketten moeten beantwoorden, de minimale openingstijden en de bijzondere regels betreffende het beheer, de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingsloketten.

7° wanneer voor de activiteit een vergunningstelsel geldt, een vergunnings- of aangifteplicht, in overeenstemming met
artikel 17 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de

Art. III.72. De ondernemingsloketten moeten aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van

verwerking van persoonsgegevens, de adresgegevens van de bevoegde autoriteit of het ondernemingsloket;

de parketten, de griffies van de hoven en van alle rechtscolleges, de leden van de rechterlijke machten de daartoe gemachtigde ambtenaren van de ministeries, alsook de besturen van de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de

8° wat betreft de gereglementeerde beroepen:

agglomeraties en de federaties van gemeenten en de gemeenten, en andere instellingen of organisaties aangeduid door

a) de handelsvereniging of beroepsorganisatie waarbij de onderneming is ingeschreven;

de Koning, wanneer zij daartoe door hen wordt aangezocht, onverwijld en kosteloos, op de wijze door de Koning bepaald,

b) de beroepstitel en de lidstaat waar die is verleend;

alle in hun bezit zijnde inlichtingen verstrekken, inzage verlenen van alle in hun bezit zijnde documenten en stukken en
deze instanties bovendien de afschriften of uittreksels te verstrekken, welke zij nodig achten.

9° de algemene voorwaarden en de bepalingen die de onderneming in voorkomend geval hanteert alsmede de talen
waarin deze algemene voorwaarden en bepalingen kunnen worden geraadpleegd;

Afdeling 4. Vergoeding van de ondernemingsloketten.
10° het eventuele bestaan van door de onderneming gehanteerde contractbepalingen betreffende het op de
Art. III.73. § 1. De Koning kan bij een besluit, vastgesteld na overleg in de ministerraad:
1° het percentage vaststellen dat de ondernemingsloketten inhouden van de ontvangen inschrijvings-, registratie- en

overeenkomst toepasselijke recht of betreffende de bevoegde rechter;
11° het eventuele bestaan van een niet bij wet voorgeschreven garantie na verkoop;

publicatierechten, en retributies, als vergoeding voor hun opdracht met toepassing van de artikelen III.50 en III.59, 8° ;
12° de prijs van de dienst wanneer de onderneming de prijs van een bepaalde soort dienst vooraf heeft vastgesteld;
2° de in 1° bedoelde vergoeding aanpassen, volgens door Hem vastgestelde nadere regels, om de kwaliteit van de
dienstverlening te stimuleren;
3° de bedragen vastleggen die de ondernemingsloketten ontvangen voor formaliteiten waarvoor zij de
beslissingsbevoegdheid hebben toegewezen gekregen van een federale administratie, zoals bedoeld in artikel III.59, 6°.

13° de belangrijkste kenmerken van de ondernemingsactiviteit;
14° de in artikel III.6 bedoelde verzekering of waarborgen, met name de adresgegevens van de verzekeraar of de borg en
de geografische dekking.

§ 2. De ondernemingsloketten kunnen voor de bijkomende diensten aan ondernemingen, bedoeld in artikel III.59, § 2, een
prijs vaststellen per verrichting of forfaitair op jaarbasis.

180

181

§ 2. Wanneer de ondernemingen in een informatiedocument hun ondernemingsactiviteiten in detail beschrijven, nemen

Het eerste lid is niet van toepassing op de vergunningstelsels die ook van toepassing zijn op het gebruik van een dienst die

zij hierin informatie op over hun multidisciplinaire activiteiten en partnerschappen die rechtstreeks verband houden met

door een in België gevestigde onderneming wordt verricht.

de betrokken ondernemingsactiviteiten en over de maatregelen genomen ter voorkoming van belangenconflicten.
Art. III.81. De afnemers worden niet onderworpen aan discriminerende vereisten op grond van nationaliteit of woonArt. III.75. Op initiatief van de onderneming worden de gegevens bedoeld in artikel III.74:

plaats.

1° verstrekt aan de afnemer; of

De algemene voorwaarden voor toegang tot een dienst, die door de onderneming voor het publiek toegankelijk worden
gemaakt, bevatten geen discriminerende bepalingen in verband met de nationaliteit of verblijfplaats van de afnemer,

2° voor de afnemer gemakkelijk toegankelijk gemaakt op de plaats waar de ondernemingsactiviteit wordt verricht of de
overeenkomst wordt gesloten; of

zonder evenwel de mogelijkheid uit te sluiten om verschillende voorwaarden voor toegang te stellen wanneer die verschillen rechtstreeks door objectieve criteria worden gerechtvaardigd.

3° voor de afnemer gemakkelijk toegankelijk gemaakt op een door de onderneming meegedeeld elektronisch adres; of

HOOFDSTUK 2. Boekhouding van de ondernemingen.

4° opgenomen in elk door de onderneming verstrekt informatiedocument waarin haar activiteiten in detail worden beschreven.

Art. III.82. § 1. De volgende ondernemingen zijn boekhoudplichtig:

Art. III.76. Op verzoek van de afnemer, verstrekt de onderneming de volgende aanvullende informatie:

1° iedere onderneming in de zin van artikel I.1. eerste lid, a), die in België zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;

1° wanneer de onderneming de prijs van een bepaald soort goed of dienst niet vooraf heeft vastgesteld, de prijs van het

2° iedere onderneming naar Belgisch recht in de zin van artikel I.1. eerste lid, b) en c);

goed of de dienst of, indien de precieze prijs niet kan worden gegeven, de manier waarop de prijs wordt berekend,
zodat de afnemer de prijs kan controleren, of een voldoende gedetailleerde kostenraming;
2° voor gereglementeerde beroepen, een verwijzing naar de geldende beroepsregels en de wijze waarop hierin inzage
kan worden verkregen;
3° informatie over haar multidisciplinaire activiteiten en partnerschappen die rechtstreeks verband houden met het
betrokken goed of de betrokken dienst, en over de maatregelen genomen ter voorkoming van belangenconflicten;

3° iedere onderneming met in België gevestigde bijkantoren of centra van werkzaamheden;
4° de openbare instellingen naar Belgisch recht die een statutaire opdracht vervullen van commerciële, financiële of
industriële aard;
5° de instellingen, al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid die, met of zonder winstoogmerk, een commercieel,
financieel of industrieel bedrijf uitoefenen en waarop dit hoofdstuk, per soort van instellingen, van toepassing wordt
verklaard door een koninklijk besluit dat de verplichtingen die voor de betrokken ondernemingen voortvloeien uit de

4° de gedragscodes die op de onderneming van toepassing zijn alsmede het adres waar zij elektronisch kunnen worden
geraadpleegd en de beschikbare talen waarin deze codes kunnen worden geraadpleegd;
5° de vorige versies, die van toepassing waren op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst, met de van

besluiten ter uitvoering van boek III, titel 3, aanpast aan wat vereist wordt door de bijzondere aard van de
werkzaamheid of door het wettelijk statuut van de betrokken instelling.
In afwijking van het eerste lid zijn de volgende ondernemingen geen boekhoudplichtige onderneming:

toepassing zijnde begin- en einddatum, van de gegevens bedoeld in artikel III.74, 9°.
1° de natuurlijke personen waarvan de zelfstandige beroepsactiviteit bestaat uit het uitoefenen van één of meerdere
Art. III.77. De informatie bedoeld in de artikelen III.74 en III.76 worden helder, ondubbelzinnig en tijdig voor de sluiting van

bestuursmandaten;

enige overeenkomst of, indien er geen schriftelijke overeenkomst is, voor de levering van de goederen of verrichting van
de dienst, meegedeeld of beschikbaar gesteld.

2° ondernemingen die de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf tot doel hebben met uitzondering van die
ondernemingen die in de vennootschapsbelasting worden belast;

Art. III.78. Elke onderneming heeft de plicht aan te tonen dat aan de eisen voorzien in de artikelen III.74 tot III.77 is voldaan
en dat de verstrekte informatie juist is.

3° verenigingen en stichtingen die wegens de aard van hun hoofdactiviteit onderworpen zijn aan bijzondere, uit een
wetgeving of een overheidsreglementering voorvloeiende regels betreffende het houden van hun boekhouding en

Art. III.79. De bepalingen van deze afdeling doen geen afbreuk aan de bijkomende informatieverplichtingen die van toe-

betreffende hun jaarrekening, voor zover zij minstens gelijkwaardig zijn aan die bepaald op grond van dit hoofdstuk;

passing zijn op ondernemingen die in België hun vestiging hebben.
4° verenigingen bedoeld in artikel 1, 1°, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de
Afdeling 2. Niet-discriminatie van de afnemers.

verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de
politieke partijen;

Art. III.80. Afnemers worden niet onderworpen aan vereisten die het gebruik van een dienst van een in een andere lidstaat
gevestigde onderneming beperken. De volgende vereisten worden met name bedoeld:

5° natuurlijke personen die in België een activiteit uitoefenen die inkomsten bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 genereren, voor de activiteit verbonden met die inkomsten, zolang die

1° een verplichting bij hun bevoegde autoriteiten een vergunning te verkrijgen of een verklaring af te leggen;
2° discriminerende beperkingen op het verkrijgen van financiële bijstand vanwege het feit dat de onderneming in een
andere lidstaat is gevestigd of vanwege de plaats waar de dienst wordt verricht.
182

inkomsten niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 37bis, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
6° de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de administratieve openbare instellingen bedoeld in
artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat.
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Voor de boekhoudplichtige ondernemingen bedoeld in het eerste lid, 3°, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk alleen van

stelsel wordt zowel in de zetel als in de belangrijke boekhoudingafdelingen voortdurend ter beschikking gehouden van

toepassing op hun in België gevestigde bijkantoren en centra van werkzaamheden met dien verstande dat hun gezamen-

belanghebbenden.

lijke bijkantoren en centra van werkzaamheden in België als één boekhoudplichtige onderneming worden beschouwd.
De Koning bepaalt de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel. Hij stelt vast wat de rekeningen van dat
§ 2. Elke boekhoudplichtige onderneming voert een voor de aard en de omvang van haar bedrijf passende boekhouding

stelsel moeten bevatten en hoe ze moeten worden gebruikt.

en neemt de bijzondere wetsvoorschriften betreffende dat bedrijf in acht.
De Koning bepaalt een afzonderlijke minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel voor de verenigingen en de
Art. III.83. De boekhouding van boekhoudplichtige ondernemingen omvat al hun verrichtingen, bezittingen, en rechten

stichtingen. Hij stelt vast wat de rekeningen van dat stelsel moeten bevatten en hoe ze moeten worden gebruikt.

van welke aard ook, en hun vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook. De boekhouding van de boekhoudplichtige ondernemingen in de zin van artikel III.82, § 1, eerste lid, 1°, omvat deze gegevens evenwel uitsluitend wat

Art. III.85. §1. Boekhoudplichtige ondernemingen die een onderneming zijn in de zin van artikel I.1, eerste lid, (a) of (c), de

betreft hun zelfstandige beroepsactiviteit; de eigen middelen die voor deze beroepsactiviteit worden aangewend, worden

vennootschappen onder firma en de gewone commanditaire vennootschappen waarvan de omzet over het laatste boek-

afzonderlijk vermeld.

jaar, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, een door de Koning bepaald bedrag niet overschrijdt, behoeven
geen boekhouding te voeren volgens de voorschriften van de artikelen III.83 en III.84, indien zij alle verrichtingen zonder

Indien een boekhoudplichtige onderneming onderscheiden activiteiten uitoefent, wordt voor elk van die activiteiten een

uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde inschrijven in ten minste drie dagboeken zodanig ingericht dat in bijzonder-

afzonderlijk systeem van rekeningen aangelegd.

heden kunnen worden gevolgd:

Wanneer het bedrijf van een boekhoudplichtige onderneming ook werkzaamheden omvat die zij als zaakvoerder of

1° in het eerste, de mutaties in de liquide middelen in contanten of op rekening, met omschrijving van de verrichtingen

deelgenoot in een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid verricht, wordt haar boekhouding derwijze aangepast dat

en afzonderlijke vermelding van onttrekkingen van gelden anders dan ten behoeve van hun bedrijf, alsmede de

ze naar het voorschrift van het eerste lid volledig is, zowel wat betreft de betrekkingen met derden als wat betreft de reken-

dagelijkse saldi in contanten;

ing en verantwoording die door de deelgenoten onderling of door zaakvoerder en deelgenoten aan elkaar moet worden
gedaan. De rekeningen van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid worden door de zaakvoerders of deelgenoten
in hun eigen boekhouding opgenomen volgens de proportionele integratiemethode.
Art. III.84. Elke boekhouding wordt door middel van een stelsel van boeken en rekeningen gevoerd met inachtneming
van de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden.
Alle verrichtingen worden zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde ingeschreven in een ongesplitst dagboek of

2° in het tweede, de inkoop- en invoerverrichtingen en de ontvangen diensten met vermelding van het bedrag en van de
wijze en de dag van betaling;
3° in het derde, de verkoop- en uitvoerverrichtingen en de geleverde diensten met vermelding van het bedrag en van de
wijze en de dag van inning alsmede de onttrekkingen in natura anders dan ten behoeve van hun bedrijf.
Van de onttrekkingen bedoeld in het eerste lid, 1° en 3°, kunnen dagelijks de totale bedragen worden ingeschreven.

in een hulpdagboek, al dan niet gesplitst in bijzondere hulpdagboeken. Ze worden methodisch ingeschreven in of overgebracht naar de rekeningen waarop ze betrekking hebben.

Het bedrag, de wijze en de dag van betaling of van inning behoeven niet te worden vermeld in de dagboeken bedoeld in
het eerste lid, 2° en 3°, indien deze gegevens voorkomen op de inkoopfacturen of op het dubbel van de verkoopfacturen

Voor de boekhoudplichtige ondernemingen die overeenkomstig artikel 21bis, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 1

dan wel op de volledige staten die in de vorm van een rekening leveranciers of rekening klanten worden bijgehouden.

van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling over de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde
beschikken over een geregistreerd kassasysteem, worden het bijzondere hulpdagboek voor de verkoopverrichtingen, be-

§ 2. De verenigingen en stichtingen bedoeld in de artikelen 17, § 2, 37, § 2, en 53, § 2, van de wet van 27 juni 1921 betr-

doeld in het tweede lid, en het derde dagboek voor die verrichtingen, vermeld in artikel III.85, §1, eerste lid, 3°, vervangen

effende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen behoev-

door het geregistreerde kassasysteem vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen

en geen boekhouding te voeren volgens de voorschriften van de artikelen III.83 en III.84 wanneer de verrichtingen die

van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen.

betrekking hebben op mutaties in contant geld of op rekeningen zonder uitstel, getrouw en volledig en naar tijdsorde
ingeschreven worden in een ongesplitst dagboek volgens het model door de Koning bepaald.

Voor gezamenlijke mutaties die in de loop van de periode in het ongesplitste hulpdagboek of in de bijzondere hulpdagboeken zijn geregistreerd, wordt ten minste eens in de maand een samenvattende boeking verricht in een centraal boek.

Het dagboek is genummerd en wordt geïdentificeerd door de naam van de vereniging of de stichting.

Die recapitulatie geschiedt ten minste eens in de drie maanden voor de in artikel III.85 bedoelde boekhoudplichtige ondernemingen die hun boekhouding voeren overeenkomstig de voorschriften van de artikelen III.83 en III.84.

Het dagboek mag worden gehouden door middel van ingebonden of ingenaaide registers of door middel van geïnformatiseerde systemen.

De in het vorige lid bedoelde samenvattende boeking omvat, hetzij het totaal van de boekingen in de gezamenlijke hulpdagboeken, uitgesplitst volgens de betrokken hoofdrekeningen die in het rekeningenstelsel van de boekhoudplichtige

Indien het dagboek wordt gehouden door middel van ingebonden of ingenaaide registers, moet het voor het eerste geb-

onderneming voorkomen, hetzij het totaal van de boekingen in elk van de hulpdagboeken, wanneer de boekhoud-

ruik en vervolgens ieder jaar worden ondertekend door de personen die de vereniging of de stichting ten aanzien van

plichtige onderneming een boekhouding voert waarbij de aantekening tegelijk in de hulpdagboeken en op de betrokken

derden vertegenwoordigen.

rekeningen geschiedt.
Het dagboek wordt bijgehouden naar tijdsorde, zonder enig wit vak of enige weglating, opdat de materiële continuïteit,
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De rekeningen worden ondergebracht in een voor het bedrijf van de boekhoudplichtige onderneming passend rekenin-

alsook de regelmatigheid en de onveranderlijkheid van de boekingen gewaarborgd zouden zijn. In geval van correctie

genstelsel ingericht naar de eisen van de bedrijfsuitoefening van de boekhoudplichtige onderneming. Dit rekeningen-

moet het oorspronkelijk geschrevene leesbaar blijven.
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Het originele dagboek gehouden door middel van ingebonden of ingenaaide registers wordt gedurende zeven jaar be-

Art. III.90. § 1. Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris, worden ze

waard te rekenen van de eerste januari van het jaar dat op de afsluiting volgt.

samengevat en beschreven in een staat, zijnde de jaarrekening.

Indien het dagboek wordt gehouden door middel van geïnformatiseerde systemen, verzekert de voor het bewaren geb-

§ 2. De boekhoudplichtige ondernemingen die niet zijn onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen en de uit-

ruikte drager de onveranderlijkheid en de toegankelijkheid van de gegevens die erin geregistreerd zijn gedurende de

voeringsbesluiten ervan moeten zich gedragen naar de bepalingen daarvan wat de vorm, de inhoud, de controle en de

volledige bewaringstermijn opgelegd in het zesde lid.

neerlegging van de jaarrekening en het jaarverslag betreft.

§ 3. Paragraaf 2 is op overeenkomstige wijze van toepassing op de centra van werkzaamheden bedoeld in artikelen 26oc-

De inhoud en de omvang van hun verplichtingen worden bepaald op basis van dezelfde criteria inzake personeelsbe-

ties, § 1, en 45 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Eu-

stand, jaaromzet en balanstotaal als degene die gelden voor de ondernemingen onderworpen aan het Wetboek van Ven-

ropese politieke partijen en stichtingen.

nootschappen.

Art. III.86. Elke boeking geschiedt aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk, waarnaar zij moet verwijzen.

De jaarrekening van de openbare instellingen bedoeld in artikel III.82, § 1, eerste lid, 4°, moet worden neergelegd binnen
zeven maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, ook al werd de procedure van toezicht en goedkeuring waaraan

Voor verrichtingen van verkoop en dienstverlening in het klein waarvoor geen factuur vereist is, kan de boeking geschie-

zij in voorkomend geval is onderworpen nog niet beëindigd. In dergelijk geval maakt de neergelegde jaarrekening van dit

den door middel van een dagelijkse, gezamenlijke inschrijving.

feit uitdrukkelijk melding.

De Koning stelt nadere regels betreffende de stukken ter verantwoording van de dagelijkse, gezamenlijke inschrijvingen,

Deze paragraaf is niet van toepassing op:

bedoeld in het tweede lid.
1° de ondernemingen vermeld in artikel III.82, § 1, eerste lid, 1° en die bedoeld worden in artikel III.85, §1.;
De verantwoordingsstukken worden methodisch opgeborgen en zeven jaar bewaard, in origineel of in afschrift. Stukken
die niet strekken tot bewijs jegens derden, worden drie jaar bewaard.

2° de ondernemingen bedoeld in artikel III. 82, § 1, eerste lid, 5°, waarop dit hoofdstuk 2 niet van toepassing is verklaard;

Art. III.87. § 1. De boeken worden per blad genummerd; ze vormen elk in hun soort een doorlopende reeks; ze dragen de

3° de ondernemingen bedoeld in artikel III.95, § 1;

vermelding van hun soort, hun plaats in de reeks en de naam, de firmanaam of de bijzondere naam van de onderneming.
4° de verzekerings- en herverzekerings-ondernemingen;
§ 2. De boeken worden op zodanige wijze gehouden dat de materiële continuïteit ervan, evenals de regelmatigheid en de
onveranderlijkheid van de boekingen zijn verzekerd.

5° de door buitenlandse ondernemingen die niet zijn onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen in België
gevestigde bijkantoren en centra van werkzaamheden, wanneer die bijkantoren en centra van werkzaamheden geen

De Koning stelt nadere regels voor het houden en bewaren van de boeken. Hij kan de werkwijze voorgeschreven in artikel

eigen opbrengsten hebben door verkoop van goederen of dienstverlening aan derden of door geleverde goederen of

III.84, vierde en vijfde lid, vervangen of toestaan dat ze, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, wordt vervangen door een

verleende diensten aan de buitenlandse onderneming waarvan zij afhangen en waarvan de werkingskosten volledig

andere die de materiële continuïteit van de boeken evenals de regelmatigheid en de onveranderlijkheid van de boekingen

door de laatstgenoemde worden gedragen;

waarborgt.
6° ondernemingen vermeld in artikel III.82, §1, eerste lid, 1°, wat de neerlegging van de jaarrekening en het jaarverslag
Art. III.88. De boeken worden naar tijdsorde bijgehouden, zonder enig wit vak of enige weglating. In geval van correctie

betreft.

moet het oorspronkelijk geschrevene leesbaar blijven.
7° de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de
De boekhoudplichtige ondernemingen moeten hun boeken bewaren gedurende zeven jaar, te rekenen van de eerste

centra van werkzaamheden van buitenlandse verenigingen zonder winstoogmerk en buitenlandse stichtingen zoals

januari van het jaar dat op de afsluiting volgt.

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, de internationale verenigingen zonder

Art. III.89. § 1. Elke boekhoudplichtige onderneming verricht, omzichtig en te goeder trouw, ten minste eens per jaar de

winstoogmerk en de stichtingen.

nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen om op een door haar gekozen datum de inventaris
op te maken van al haar bezittingen, en rechten van welke aard ook, en van haar vorderingen, schulden en verplichtingen

Art. III.91. § 1. De openbare instellingen naar Belgisch recht die een statutaire opdracht vervullen van commerciële, fi-

van welke aard ook, die betrekking hebben op haar bedrijf, en van de eigen middelen daaraan verstrekt. De inventarisstuk-

nanciële of industriële aard, met uitzondering van de ondernemingen die bedoeld zijn in artikel III.95, § 1, moeten zich

ken worden ingeschreven in een boek. De stukken die wegens hun omvang bezwaarlijk kunnen worden overgeschreven,

gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de uitvoeringsbesluiten ervan voor wat de vorm,

worden in dat boek samengevat en erbij gevoegd.

de inhoud, de controle en de neerlegging van een geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag betreft.

§ 2. De inventaris wordt ingericht overeenkomstig het rekeningenstelsel van de boekhoudplichtige onderneming.

De inhoud en de omvang van hun verplichtingen wordt bepaald op basis van dezelfde criteria inzake personeelsbestand, jaaromzet en balanstotaal als degene die gelden voor de ondernemingen onderworpen aan het Wetboek van Ven-

De Koning kan maatstaven voor de waardering van de inventaris bepalen.

nootschappen.

Deze paragraaf geldt niet voor de in artikel III.85 bedoelde boekhoudplichtige ondernemingen.

186

187

De Koning kan het toepassingsgebied van de in het tweede lid bedoelde bepalingen uitbreiden tot andere boekhoud-

Zolang het College geen antwoord heeft gegeven, moet de aanvraag worden aangevuld met elk nieuw element dat be-

plichtige ondernemingen.

trekking heeft op de voorgenomen situatie of verrichting.

§ 2. De Koning kan de door Hem op grond van artikelen III.84, zevende lid, III.89, § 2, III.90 en III.91, § 1, gestelde regels

§ 3. De Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht wordt meegedeeld aan de aanvrager binnen een termijn van twee

aanpassen, aanvullen of er geheel of gedeeltelijk vrijstelling van verlenen naargelang van de omvang van de onderneming

maanden vanaf de datum waarop het dossier alle nodige elementen bevat om een Individuele Beslissing inzake Boekhou-

alsmede de bedrijfstakken en de economische sectoren waarin zij werkzaam is.

drecht af te leveren. Het College en de aanvrager kunnen in onderlinge overeenstemming deze termijn wijzigen.

Art. III.92. De koninklijke besluiten ter uitvoering van dit hoofdstuk worden genomen na overleg in de ministerraad.

Ten laatste binnen vijftien werkdagen vanaf het ogenblik dat de aanvraag volledig is, licht het College de aanvrager in over
de overeenkomstig het vorige lid vastgestelde antwoordtermijn.

De besluiten ter uitvoering van artikel III.84, zevende lid, artikel III.89, § 2 en artikelen III.90 en III.91 worden genomen na
advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

§ 4. Een Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht kan niet worden gegeven wanneer:

De besluiten ter uitvoering van artikel III.82, § 1 en de wijzigingsbesluiten worden genomen na advies van de organisaties

1° de aanvraag betrekking heeft op situaties of verrichtingen die identiek zijn aan die welke op jaarrekeningrechtelijk vlak

die de betrokken ondernemingen vertegenwoordigen.

reeds gevolgen hebben ten name van de aanvrager of op jaarrekeningrechtelijk vlak het voorwerp uitmaken van een
administratief beroep of gerechtelijke handeling tussen de Belgische Staat en de aanvrager of aanhangig zijn gemaakt

Art. III.93. § 1. De Koning stelt een Commissie voor Boekhoudkundige Normen in; deze heeft tot taak:
1° de regering en het Parlement op hun verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen;

bij de rechterlijke macht;
2° het treffen van een Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht niet aangewezen is of zonder uitwerking is op grond
van de in de aanvraag aangevoerde wettelijke of reglementaire bepalingen;

2° door middel van adviezen en aanbevelingen bij te dragen tot de ontwikkeling van de leer van het boekhouden en de
beginselen te bepalen van een regelmatige boekhouding.

3° de aanvraag voornamelijk fiscaalrechtelijke gevolgen ressorteert, tenzij in casu de primauteit van het boekhoudrecht
reeds werd erkend of tenzij de aanvrager ermee instemt dat een overleg plaatsvindt met de bevoegde

De commissie voor Boekhoudkundige Normen is een autonome instelling

belastingautoriteit of er mee instemt dat met betrekking tot de voorliggende verrichting of situatie een aanvraag om

met rechtspersoonlijkheid.

voorafgaande beslissing in fiscale zaken zal worden ingediend die een overleg met de Dienst Voorafgaande
Beslissingen in fiscale zaken bij de Federale Overheidsdienst Financiën, opgericht bij koninklijk besluit van 13 augustus

§ 2. De Koning stelt in de schoot van de Commissie voor Boekhoudkundige normen een afzonderlijk College in dat tot taak

2004, tot gevolg heeft.

heeft door middel van een Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht vragen te beantwoorden betreffende de toepassing van de wettelijke bepalingen van het Belgisch Boekhoudrecht die onder de bevoegdheid van de Commissie vallen en

Een Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht kan bovendien niet worden gegeven wanneer:

waarvoor het op formele wijze wordt gevat.
1° bij het indienen van de aanvraag, essentiële elementen van de beschreven verrichting of situatie betrekking hebben
Art. III.93/1. § 1. Onder Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht wordt verstaan het antwoord waarbij het College

op een vluchtland dat niet samenwerkt met de OESO;

overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen vaststelt hoe de wet in hoofde van de aanvrager wordt toegepast op een
bijzondere situatie of verrichting die op jaarrekeningrechtelijk vlak nog geen uitwerking heeft gehad.

2° de beschreven verrichting of situatie geen economische substantie heeft in België.

§ 2. De aanvraag om een Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht wordt schriftelijk gericht aan het College. Zij moet

§ 5. De Koning bepaalt wie de leden van het College dient voor te dragen, gekozen uit de leden van de Commissie waarbij

gemotiveerd zijn en ondertekend zijn door een persoon die daartoe gemachtigd is door de aanvrager.

minstens één lid tevens deel uitmaakt van het College dat overeenkomstig artikel 26 van de wet van 24 december 2002
belast is met de leiding van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken bij de Federale Overheidsdienst Financiën,

Zij moet bevatten:

benoemt de leden van het College, bepaalt de werkingsmodaliteiten van het College, bepaalt de in paragraaf 4, eerste
lid, 2°, bedoelde materies en bepalingen, stelt nadere regels op met betrekking tot de termijn waarvoor een individuele

- de identiteit van de aanvrager en, in voorkomend geval, die van de betrokken partijen en derden;

Beslissing inzake Boekhoudrecht kan worden gegeven en duidt aan wanneer een Individuele Beslissing inzake Boekhou-

- de beschrijving van de activiteiten van de aanvrager;

drecht ophoudt te bestaan.

- de volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting;

§ 6. De Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht worden op anonieme wijze gepubliceerd op de website van de
Commissie.

- de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop het antwoord moet slaan.
§ 7. De minister van Economie zendt elk jaar een verslag over de toepassing van artikel III.93, § 2, van het Wetboek van
De aanvraag bevat, in voorkomend geval, een volledige kopie van de aanvragen die voor hetzelfde onderwerp werden

economisch recht naar de Kamer van volksvertegenwoordigers.

ingediend bij een overheid, en van de beslissingen met betrekking tot deze aanvragen.
De identiteit van de aanvragers, de leden van het College en de leden van het wetenschappelijk secretariaat wordt niet in
het verslag vermeld.
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Het verslag wordt door de Kamer van volksvertegenwoordigers openbaar gemaakt.
Art. III.93/2. § 1. De werkingskosten van de Commissie voor boekhoudkundige normen met inbegrip van deze van het
voormelde College worden gedragen door de boekhoudplichtige ondernemingen die hun jaarrekening of hun geconsolideerde jaarrekening openbaar moeten maken door neerlegging bij de Nationale Bank van België. De Koning bepaalt het
bedrag van deze bijdrage, die echter niet hoger mag zijn dan 3,72 euro geïndexeerd volgens dezelfde regels als deze die

BOEK IV. Bescherming van de mededinging.
[…]

BOEK V. De mededinging en de prijsevoluties.

werden vastgesteld voor de indexering van de wedden en lonen in de overheidsdiensten. De Nationale Bank van België
int deze bijdrage samen met de kosten voor de openbaarmaking van de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening en
maakt haar over aan de Commissie.

[…]

BOEK VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming.

§ 2. Op de voorzitter na moeten de leden van de Commissie en van het College telkens voor de helft bestaan uit natuurlijke
personen behorend tot de Nederlandse taalrol en voor de helft uit natuurlijke personen van de Franstalige taalrol.
§ 3. Elk lid van de Commissie, elk lid van het College en de medewerkers van de Commissie zijn, buiten het uitoefenen van
hun opdracht, verplicht tot de meest volstrekte geheimhouding aangaande alle zaken waarvan zij wegens de uitvoering

[…]

BOEK VII. Betalings- en kredietdiensten.

van hun opdracht kennis hebben. Voor wat betreft de dossiers Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht oefenen
de leden van het College en de medewerkers van de Commissie hun opdracht uit wanneer zij aan andere administratieve

[…]

diensten van de Staat, daaronder begrepen de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtsmachten, en van
de Gemeenschappen en de Gewesten en de openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor
die diensten, instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of reglementaire

BOEK VIII. Kwaliteit van producten en diensten.

bepalingen.
[…]
Art. III.94. § 1. De minister bevoegd voor de Economische Zaken of zijn afgevaardigde kan in bijzondere gevallen, na een
met redenen omkleed advies van de in artikel III.93 vermelde Commissie voor boekhoudkundige Normen, toestaan dat
wordt afgeweken van de regels vastgesteld op grond van artikel III.84, zesde lid, artikel III.89, § 2, artikel III.90 en artikel III.91.

BOEK IX. Veiligheid van producten en diensten.

eze bevoegdheid wordt op dezelfde wijze door de minister bevoegd voor Middenstand of zijn afgevaardigde uitgeoefend
ten aanzien van de vennootschappen en andere ondernemingen die als klein kunnen worden beschouwd in de zin van het

[…]

Wetboek van Vennootschappen. De Commissie voor boekhoudkundige Normen wordt in kennis gesteld van het besluit
van de minister of zijn afgevaardigde.
§ 2. De minister bevoegd voor Justitie of zijn afgevaardigde, kan in bijzondere gevallen, na een met redenen omkleed advies van de Commissie voor boekhoudkundige Normen, toestaan dat wordt afgeweken van artikel 4, zesde lid, artikel 9, §

BOEK X. Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten, verkoopconcessies en vervoersovereenkomsten.

2, en artikel 10 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen in de mate waarin
deze van toepassing zijn verklaard door het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige
verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen evenals van de bepalingen van dit laatste koninklijk besluit zelf. De

[…]

BOEK XI. Intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen.

Commissie voor boekhoudkundige Normen wordt in kennis gesteld van het besluit van de minister of zijn afgevaardigde.
[…]
Art. III.95. § 1. Artikel III.85 en de artikelen III.90 tot III.94, alsook de besluiten genomen ter uitvoering van artikel III.84,
zevende lid, en artikel III.89, § 2, zijn niet van toepassing op de Nationale Bank van België, de Deposito- en Consignatiekas,

BOEK XII. Recht van de elektronische economie.

de kredietinstellingen die vallen onder de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen
en beursvennootschappen en de beleggings-ondernemingen die vallen onder 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.

BOEK XIII. Overleg.

§ 2. Artikel III.85 en artikel III.90, § 2, tweede lid, zijn niet van toepassing op de verzekeringsondernemingen en onder-

[…]

nemingen van hypothecair krediet en kapitalisatie.

BOEK XIV.

De artikelen III.84, zevende lid, III.89, § 2, III.90, § 2, eerste lid, III.91, § 2, en III.94 zijn niet van toepassing op de verzekeringsondernemingen die door de Koning zijn toegelaten op grond van de wetgeving betreffende de controle op de verzeker-

[…]

ingsondernemingen.
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BOEK XV. Rechtshandhaving.

Afdeling 6.
Art. XV.27, XV.27/1, XV.27/2, XV.27/3, XV.27/4, XV.27/5. […]

TITEL 1. De uitoefening van toezicht en de opsporing en vaststelling van inbreuken

Afdeling 7. De bijzondere bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken op boek XVIII.

HOOFDSTUK 1. Algemene bevoegdheden.

Art. XV.28. […]

Art. XV.1-XV.3, XV.3/1, XV.4-XV.6, XV.6/1, XV.7-XV.10, XV.10/1, XV.10/2, XV.10/3, XV.10/4, XV.10/5. […]

Afdeling 8. De bijzondere bevoegdheid van het openbaar ministerie en de onderzoeksrechter.
Art. XV.30, XV.30/1. […]

HOOFDSTUK 2. Bijzondere bevoegdheden.
Afdeling 9. Andere bijzondere bevoegdheden.
Afdeling 1. De bijzondere bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken op boek VI
Art. XV.30/2. […]
Art. XV.10/1, XV.11-XV.16, XV.16/1, XV.16/2. […]
Afdeling 2. De bijzondere bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken op boek VII

HOOFDSTUK 3. Waarschuwings- en openbaarmakingsprocedures.

Onderafdeling 1. Algemene bepalingen.

Afdeling 1. Algemene bepalingen.

Art. XV.17, XV.17/1, XV.18. […]

Art. XV.31. […]

Onderafdeling 2. De bevoegdheden van de FSMA.

Afdeling 2. Transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten.

Art. XV.18/1, XV.18/2, XV.18/3. […]

Art. XV.31/1, XV.31/2. […]

Onderafdeling 3. De bevoegdheden van de Bank.
HOOFDSTUK 3/1. Bevel en dwangsomprocedures.
Art. XV.18/4. […]

Art. XV.31/3. […]

Afdeling 3. De bijzondere bevoegdheden voor de toepassing van Boek IX.
HOOFDSTUK 4. Coördinatie en opvolging tussen verschillende overheidsdiensten.
Art. XV.19-XV.20. […]
Afdeling 1. Algemeen.
Afdeling 4. De bijzondere bevoegdheden voor de toepassing van boek XI.
Art. XV.32-XV.34. […]
Onderafdeling 1. Bestrijding van namaak en piraterij.
Afdeling 2. Coördinatie en opvolging van de acties in het kader van titel 1 van boek III.
Art. XV.21-XV.25, XV.25/1, XV.25/2, XV.25/3. […]
Onderafdeling 1. Toepassingsgebied.
Onderafdeling 2. Collectief beheer van het auteursrecht en naburige rechten en transparantie van het auteursrecht
en de naburige rechten.

Art. XV.35. […]

Art. XV.25/4. […]

Onderafdeling 2. Principes.

Afdeling 5. De bijzondere bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken op boek XII.

Art. XV.36-XV.48. […]

Art. XV.26. […]

Onderafdeling 3. Bescherming van persoonsgegevens.
Art. XV.49-XV.57. […]
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Afdeling 2/1. Informatieverstrekking aan de FSMA in het kader van boek VII, titel 4, hoofdstuk 4.

Art. XV.67/3, XV.67/4. […]

Art. XV.57/1. […]

Afdeling 3. Schrapping en andere herstelmaatregelen van toepassing op bemiddelaars inzake hypothecair krediet
naar buitenlands recht.

Afdeling 3. Bestrijding tegen namaak en piraterij.
Art. XV.68. […]
Art. XV.58-XV.60. […]

TITEL 2. De bestuurlijke handhaving.

TITEL 3. De strafrechtelijke handhaving van dit Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten.
HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK 1. -De transactie.
Art. XV.69-XV.74. […]
Afdeling 1. Algemene bepalingen.
Art. XV.61. […]

HOOFDSTUK 2. - De strafrechtelijk gesanctioneerde inbreuken.

Afdeling 2. Bepalingen betreffende boek XI.

Afdeling 1. De straffen voor de inbreuken op boek III.

Onderafdeling 1. Bestrijding tegen namaak en piraterij.

Art. XV.75. Met een sanctie van niveau 2 worden gestraft :

Art. XV.62. […]

1° de natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen en de bestuurders, zaakvoerders, directeurs
en procuratiehouders van rechtspersonen, die wetens de bepalingen overtreden van de artikelen III.82 en III.83, eerste

Onderafdeling 2. Collectief beheer van het auteursrecht en de naburige rechten.

en derde lid, van de artikelen III.84 tot III.89 of van de ter uitvoering van artikel III.84, zesde lid, van artikel III.87, § 2, van
artikel III.89, § 2 en van de artikelen III.90 en III.91 genomen besluiten.

Art. XV.62/1. […]
2° zij die in de hoedanigheid van commissaris, bedrijfsrevisor of onafhankelijk deskundige rekeningen, jaarrekeningen,
balansen en resultatenrekeningen of geconsolideerde rekeningen attesteren of goedkeuren, terwijl niet is voldaan aan
HOOFDSTUK 2. De bestuurlijke sancties.

de in het eerste lid genoemde bepalingen, en daarvan kennis hebben of niet hebben gedaan wat zij hadden moeten
doen om zich te vergewissen of aan die bepalingen is voldaan.

Afdeling 1. Bestuurlijke sancties in het kader van boek III.
De personen onder 1° en 2° worden gestraft met een sanctie van niveau 4 als zij met bedrieglijk opzet hebben gehandeld.
Art. XV.63-XV.65. […]

De natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen, op wie artikel III.85 van toepassing is, en de
zaakvoerders, directeurs of procuratiehouders van vennootschappen waarop datzelfde artikel van toepassing is, worden

Adeling 2. Bestuurlijke sancties in het kader van boek VII.

wegens overtreding van de bepalingen van de artikelen III.85 en III.89 en van die van de artikelen III.86 tot III.88 en van de
besluiten ter uitvoering daarvan, in zover zij betrekking hebben op de boeken waarvan sprake is in de artikelen III.85 en

Art. XV.66. […]

III.89, alleen dan met de in vorige leden gestelde straffen gestraft, wanneer de betrokken boekhoudplichtige onderneming
failliet is verklaard.

Afdeling 3. Bestuurlijke sancties inzake het auteursrecht en de naburige rechten.
Art. XV.76. Met een sanctie van niveau 1 worden gestraft, zij die:
Art. XV.66/1, XV.66/2, XV.66/3, XV.66/4. […]
1° de bepalingen overtreden van het artikel III.25;
HOOFDSTUK 3. Schrapping en andere herstelmaatregelen in het kader van boek VII, titel 4, hoofdstuk 4.

2° verzuimen om de in artikel III.52 bepaalde doorhaling te vorderen;

Afdeling 1. Schrapping en andere herstelmaatregelen toepasselijk op kredietgevers en kredietbemiddelaars naar

Art. XV.77. Met een sanctie van niveau 2 worden gestraft, zij die:

Belgisch recht.
1° gehouden zijn zich in te schrijven met de handelshoedanigheid of niet handelshoedanigheid naar privaat recht in de
Art. XV.67, XV.67/1, XV.67/2. […]

Kruispuntbank van Ondernemingen en die activiteiten uitoefenen zonder daarvoor de inschrijving gevraagd te
hebben van deze hoedanigheid;

Afdeling 2. Schrapping en andere herstelmaatregelen van toepassing op kredietgevers naar buitenlands recht.
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2° met handelshoedanigheid of niet-handelshoedanigheid naar privaat recht ingeschreven zijn, en die activiteiten

Art. XV.102. […]

uitoefenen of een vestigingseenheid uitbaten die niet in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven;
Afdeling 8. De straffen voor inbreuken op boek XI.
3° wetens een onjuist verzoek tot inschrijving, wijziging of doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen
indienen;

Onderafdeling I. - Bestrijding van namaak en piraterij.

4° de beslissingen of besluiten bedoeld in artikel III.30 overtreden;

Art. XV.103-XV.111. […]

5° het uitoefenen van de rechten zoals bepaald in artikel III.32 verhinderen;

Onderafdeling 2. Collectief beheer van het auteursrecht en de naburige rechten.

6° die een wijziging van hun inschrijving van de handelshoedanigheid of niet handelshoedanigheid naar privaat recht

Art. XV.112-XV.113. […]

niet binnen de bij artikel III.51 gestelde termijn hebben gevraagd;
Afdeling 9. De straffen voor de inbreuken op Boek XII.
7° de bepalingen overtreden van de artikelen III.74 tot III.77 en III.81.
Art. XV.118-XV.123. […]
Art. XV.78. Met een sanctie van niveau 3 worden gestraft, zij die :
Afdeling 10.
1° een economische activiteit uitoefenen nadat de inschrijving met handelshoedanigheid of met niethandelsonderneming naar privaat recht hen werd geweigerd of nadat deze werd doorgehaald;
2° drie dagen na de betekening van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest van veroordeling, de hen

Art. XV.124, XV.124/1, XV.124/2, XV.124/3. […]
Afdeling 11. De straffen voor de inbreuken op boek XVI.

verboden economische activiteit verder uitoefenen.
Art. XV.125. […]
Het openbaar ministerie doet bovendien het lokaal waarin de activiteit wordt uitgeoefend verzegelen of treft iedere andere gepaste maatregel.

Afdeling 11/1. De straffen voor de inbreuken op boek XVII.

Art. XV.79. Met een sanctie van niveau 4 worden gestraft, zij die de besluiten genomen ter uitvoering van artikel III.33

Art. XV.125/1. […]

overtreden.
Afdeling 11/2. De straffen voor de inbreuken op boek XVIII.
Afdeling 2. De straffen voor de inbreuken op Boek IV.
Art. Art.XV.125/2. […]
Art. XV.80. […]
Afdeling 11/3. De straffen voor inbreuken op verordeningen van de Europese Unie.
Afdeling 3. De straffen voor de inbreuken op Boek V.
Art. XV.125/3, Art.XV.125/4. […]
Art. XV.81-XV.82. […]
Afdeling 12. Belemmering van toezicht.
Afdeling 4. De straffen voor de inbreuken op boek VI.
Art. XV.126, XV.126/1. […]
Art. XV.83-XV.85, XV.85/1, XV.86. […]
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Afdeling 5. - De straffen voor de inbreuken op boek VII.

HOOFDSTUK 3. Bijkomende straffen.

Art. XV.86/1, XV.87-XV.91, XV.91/1. […]

Afdeling 1. Definitief of tijdelijk verbod om gereglementeerde verrichtingen uit te oefenen.

Afdeling 6. De straffen voor de inbreuken op Boek VIII.

Art. XV.127. […]

Art. XV.99-XV.101. […]

Afdeling 2. Verbeurdverklaring.

Afdeling 7. De straffen voor de inbreuken op Boek IX.

Art. XV.130, XV.130/1, XV.130/2, XV.130/3, XV.130/4. […]
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Afdeling 3. De aanplakking van het vonnis of arrest.

III – B. BOEK XX INSOLVENTIE VAN DE ONDERNEMINGEN.

Art. XV.131. […]
Afdeling 4. Gehele of gedeeltelijke sluiting.

TITEL 1. Algemene beginselen.

Art. XV.131/1. […]

HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied.

Afdeling 5. Beslag op de ontvangsten.

Art. XX.1. § 1. De bepalingen van dit boek gelden onverminderd het bijzondere recht dat de gereglementeerde vrije
beroepen of de ministeriële ambtenaren en notarissen betreft, met inbegrip van de toegang tot het beroep, de beperkin-

Art. XV.131/2. […]

gen aan het beheer en de overgang van het vermogen en de eerbiediging van het beroepsgeheim.
De bepalingen van dit Wetboek mogen niet derwijze worden uitgelegd dat zij een beperking zouden inhouden van de

BOEK XVI. Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.

plicht tot het bewaren van het beroepsgeheim of de vrije keuze van de patiënt of cliënt van de beoefenaar van een vrij
beroep.

[…]
De Koning bepaalt de nadere toepassingsregels van dit boek voor de vrije beroepen en hun verenigingen.

BOEK XVII. Bijzondere rechtsprocedures.

§ 2. De bepalingen van de titels 2, 3, 4 en 5 van dit boek zijn niet van toepassing op de kredietinstellingen, de verzeker-

[…]

ingsondernemingen, de beleggingsondernemingen, de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, de verrekenings- en vereffeningsinstellingen en gelijkgestelde instellingen, de herverzekerings-ondernemingen de

BOEK XVIII. Maatregelen voor crisisbeheer.
[…]

instellingen voor bedrijfspensioen-voorziening, de financiële holdings en de gemengde financiële holdings.
§ 3. In geval van twijfel betreffende de verenigbaarheid van een bepaling van dit boek met een verplichting volgend uit het
wettelijk statuut van de ondernemingen bedoeld in paragraaf 2, kunnen de rechtbank, de gedelegeerd rechter, de rechter-commissaris, hetzij op eigen initiatief hetzij op verzoek van elke partij in de insolventieprocedure, het advies vragen van
de Ordes of Instituten waarvan de beroepsbeoefenaar deel uitmaakt. Dit advies wordt gegeven worden binnen een termijn
van acht kalenderdagen vanaf de ontvangst van het verzoek tot advies.
HOOFDSTUK 2. Procedureregels.
Art. XX.2. Geen verzet of hoger beroep staat open tegen:
1° de beslissingen van de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden bedoeld in artikel XX.29;
2° de beslissingen waarbij een gedelegeerd rechter, een rechter-commissaris of een insolventiefunctionaris wordt
benoemd of vervangen;
3° de beslissingen van de rechter-commissaris waarbij overeenkomstig artikel XX.122 uitstel of afstel wordt verleend voor
de verkoop van in beslag genomen voorwerpen;
4° de beslissingen van de rechter-commissaris waarbij de verkoop van goederen en koopwaren die tot het faillissement
behoren, wordt toegestaan;
5° de vonnissen waarbij uitspraak wordt gedaan over de betwistingen inzake de afgifte, aan de gefailleerde natuurlijke
persoon en aan zijn gezin, van de huisraad en de voorwerpen nodig voor eigen gebruik, evenals inzake de toekenning
van levensonderhoud aan de gefailleerde natuurlijke persoon en aan zijn gezin;
6° de vonnissen waarbij uitspraak wordt gedaan over het beroep tegen de beschikkingen die de rechter-commissaris of
gedelegeerd rechter heeft gegeven bij de vervulling van zijn opdracht.
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Art. XX.3. Onverminderd de gevolgen die het Gerechtelijk Wetboek hecht aan betekeningen, beginnen de termijnen te

Wanneer dit boek een mededeling of kennisgeving voorschrijft of oplegt, geldt de plaatsing van het bericht in het register

lopen, telkens dit boek bepaalt dat gegevens of stukken geplaatst worden in het register, vanaf de dag volgend op deze

als mededeling of kennisgeving, mits hiervan een elektronische melding gebeurt aan de betrokkene.

van de plaatsing.
De datum van neerlegging, kennisgeving of mededeling wordt vastgesteld door het register. Het register levert een ontDe artikelen 50, tweede lid, 55 en 56 van het Gerechtelijk Wetboek zijn niet van toepassing op de vorderingen en betek-

vangstbericht of verzendbericht af voor elke neerlegging, kennisgeving of mededeling. In de gevallen bedoeld in artikel

eningen bedoeld in dit boek.

XX.8, tweede lid, is de datum van ontvangst de datum waarop de akte bij de bestemmeling toekomt. De eindbestemmeling levert een ontvangstbericht af.

Art. XX.4. Bij ontstentenis van een tussenkomst als bedoeld in artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek verwerft degene
die, op zijn initiatief of op dat van de rechtbank, is gehoord of een geschrift neerlegt om zijn opmerkingen te laten gelden,

Art. XX.10. Onverminderd elke kennisgeving of betekening die elders is gedaan, gebeuren de bekendmakingen bevolen

iets te vorderen of middelen naar voor te brengen, door dit feit alleen geen hoedanigheid van partij.

krachtens dit boek in het Belgisch Staatsblad.

Elke vordering inzake faillissement wordt steeds mede gericht tegen de curator.

Art. XX.11. Waar dit boek voorschrijft dat handelingen schriftelijk geschieden, wordt hieraan voldaan indien het stuk is

Art. XX.5. In afwijking van de artikelen 1027 en 1029 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de in titel V van dit boek be-

neergelegd door een elektronisch geauthentiseerd persoon via het register en neergelegd met een elektronische hand-

doelde eenzijdige verzoekschriften worden ondertekend door de schuldenaar alleen of door zijn advocaat en worden de

tekening.

daarop betrekking hebbende beslissingen van de rechtbank uitgesproken in openbare terechtzitting.
Art. XX.12. § 1. De insolventierechtbank gelegen in het rechtsgebied waarin op de dag dat de rechtbank wordt gevat, het
Art. XX.6. Wanneer er gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat de verzoeker

centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is, is uitsluitend bevoegd een insolventieprocedure

of een derde een stuk onder zich heeft dat het bewijs van het bestaan inhoudt inzake een staking van betaling, de voor-

te openen.

waarden van de vaststelling van de datum van staking van betaling, de opening van een procedure van gerechtelijke
reorganisatie of een ter zake doend stuk aangaande andere beslissingen die tijdens de insolventieprocedure kunnen

Bij vennootschappen en rechtspersonen wordt, zolang het tegendeel niet is bewezen, het centrum van de voornaamste

worden genomen en onverminderd de toepassing door de rechtbank van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek, kan

belangen vermoed de plaats van de maatschappelijke zetel te zijn. Dit vermoeden geldt alleen indien de maatschappelijke

de gedelegeerd rechter of de rechter-commissaris op vordering van iedere belanghebbende bevelen, overeenkomstig de

zetel in de drie maanden voorafgaand aan het aanvragen van de insolventieprocedure niet naar een ander rechtsgebied

artikelen 877 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, dat het stuk of een afschrift ervan bij een insolventiedossier wordt

is overgebracht.

gevoegd.
In het geval van een natuurlijke persoon die een vrij beroep of andere activiteit als zelfstandige uitoefent, wordt, zolang het
Art. XX.7. De rechtbank onderzoekt ambtshalve alle omstandigheden die relevant zijn voor de insolventieprocedure en

tegendeel niet is bewezen, het centrum van de voornaamste belangen vermoed de plaats van diens hoofdvestiging te zijn,

beveelt ambtshalve elke nuttige onderzoeksmaatregel. Zij kan in dit verband getuigen horen en deskundigen aanstellen.

of, indien het de titularis van een vrij beroep betreft onderworpen aan een inschrijving, de plaats waar zijn hoofdinschri-

In het kader van deze onderzoeksmaatregelen houdt de rechtbank rekening met de bijzondere regels die de ondernemin-

jving is. Dit vermoeden geldt alleen indien de hoofdvestiging in de drie maanden voorafgaand aan het aanvragen van de

gen bedoeld in artikel I.1.14°, beheersen en past, zo hiertoe aanleiding is, artikel XX.1, § 3, toe.

insolventieprocedure niet naar een ander rechtsgebied is overgebracht.

De rechter kan ambtshalve in de rechtsplegingen in dit boek bedoeld de rechtsdag bepalen en is daartoe niet gebonden

§ 2. Elke afdeling van de rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van een insolventieprocedure, onverminderd de mo-

door akkoorden die de partijen hebben gesloten.

gelijkheid geboden aan de rechtbank om bij haar reglement de bevoegdheid van de afdelingen af te bakenen met toepassing van artikel 186 van het Gerechtelijk Wetboek.

Tegen deze maatregel staat geen rechtsmiddel open.
§ 3. De afdeling waarbij de zaak eerst aanhangig wordt gemaakt, heeft voorrang op die waarvoor zij later wordt aangeArt. XX.8. Natuurlijke personen die niet bijgestaan worden door een raadsman of rechtspersonen met een maatschappeli-

bracht.

jke zetel in het buitenland kunnen steeds papieren akten neerleggen op de griffie, of, in geval van een faillissement, bij de
curator.

§ 4. Paragraaf 1 is van toepassing op de procedure bedoeld in artikel XX.32. De rechtbank die de beslissing tot ontneming
van het beheer heeft genomen, is uitsluitend bevoegd om het faillissement van de schuldenaar uit te spreken gedurende

De neerlegging op de griffie, of, in geval van een faillissement, bij de curator, in papieren vorm blijft mogelijk wanneer het

de termijn bepaald in artikel XX.32, § 5, vierde lid.

register tijdelijk buiten werking is.
Art. XX.13. De rechtbank bevoegd om kennis te nemen van een insolventieprocedure betreffende een onderneming
Het omzetten van op materiële drager opgemaakte of neergelegde stukken naar een elektronisch dossier wordt verricht

is bevoegd om kennis te nemen van insolventieprocedures betreffende een met deze onderneming verbonden onder-

door opname in het elektronisch dossier via elektronische lezing en bevestiging van de conformiteit met het elektronisch

neming. Zij kan een gemeenschappelijke insolventiefunctionaris aanstellen voor alle procedures.

gelezen document door de griffier of in voorkomend geval door de curator.
Art. XX.14. De rechtbank bevoegd om kennis te nemen van een insolventieprocedure betreffende een onderneming bepDe griffier levert, zo nodig, een papieren afschrift van de elektronische gegevens af.

aald in artikel I.1, eerste lid, 1°, c), of een rechtspersoon waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, is bevoegd om
kennis te nemen van insolventieprocedures betreffende de vennoten van deze onderneming. Zij kan een gemeenschap-

Art. XX.9. Onverminderd de bepalingen van artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, vindt elke kennisgeving of med-

pelijke insolventiefunctionaris aanstellen voor alle procedures.

edeling of neerlegging bepaald in dit boek aan, bij of door een insolventiefunctionaris, een gedelegeerd rechter of rechter-commissaris plaats via het register.
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Het openen van een insolventieprocedure ten aanzien van een onderneming waarvan de vennoten onbeperkt aansprake-

Art. XX.17. § 1. De beheerder wordt met betrekking tot het register, bedoeld in artikel XX.15, beschouwd als verantwoor-

lijk zijn, houdt niet noodzakelijk de opening van eenzelfde insolventieprocedure ten aanzien van de onbeperkt aansprake-

delijke voor de verwerking in de zin van artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke

lijke vennoten in.

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

HOOFDSTUK 3. Register.

§ 2. De beheerder stelt een aangestelde voor de gegevensbescherming aan.

Art. XX.15. Het register bevat alle gegevens en stukken waarvan de opgave wordt bepaald in dit boek.

Deze is meer bepaald belast met:

Het register geldt als authentieke bron voor alle akten en gegevens die erin zijn opgenomen.

1° het verstrekken van deskundige adviezen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging
van persoonsgegevens en informatie en inzake hun verwerking;

Art. XX.16. § 1. De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone respectievelijk
bedoeld in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek, hierna “de beheerder” genoemd, staan samen in voor de inrichting en
het beheer van het register.

2° het informeren en adviseren van de beheerder die de persoonsgegevens behandelt over zijn verplichtingen binnen
het kader van dit boek en binnen het algemeen kader van de bescherming van de gegevens en de persoonlijke
levenssfeer;

§ 2. De bewaartermijn van de in artikel XX.15 bedoelde gegevens bedraagt 30 jaar te rekenen vanaf de rechterlijke beslissing die de procedure beëindigt. Wanneer deze termijn afloopt worden de gegevens aan het Rijksarchief bezorgd.

3° het opstellen, het toepassen, het bijwerken en het controleren van een beleid inzake de beveiliging en de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer;

§ 3. De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewonnen van de beheerder en de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer:

4° het functioneren als het contactpunt voor de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

1° de vorm en de nadere regels van de opname van gegevens in het register;

5° het adviseren van de beheerder over de gepaste wijze waarop het beroepsgeheim van de beoefenaars van vrije
beroepen betrokken in een insolventieprocedure kan worden beschermd;

2° de nadere regels inzake de toegang tot het register;
6° de uitvoering van de andere opdrachten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging die
3° de nadere regels voor de inrichting en werking van het register, en de gegevens van het register.

door de Koning worden bepaald, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Met betrekking tot de schuldenaar, de schuldeisers, de insolventiefunctionarissen, de gedelegeerd rechters en de rech-

Bij het uitoefenen van zijn opdrachten handelt de aangestelde voor de gegevensbescherming volledig onafhankelijk en

ters-commissarissen worden de volgende categorieën van persoonsgegevens in het register verwerkt:

brengt rechtstreeks verslag uit aan de beheerder.

1° identificatiegegevens, zijnde de gegevens die het mogelijk maken om de schuldenaar, de schuldeisers, de insolventie-

De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beheerder, de

functionarissen, de gedelegeerd rechters en de rechters-commissarissen op unieke wijze te identificeren, onder meer:

nadere regels volgens dewelke de aangestelde voor de gegevensbescherming zijn opdrachten uitvoert.

- naam, voornamen of de benaming van de schuldenaar;

§ 3. De beheerder staat in voor de controle op de werking en het gebruik van het register.

- nationaliteit;

Overeenkomstig de artikelen 9 tot 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, stelt de beheerder, op de door de Koning, na advies van de Com-

- beroep;

missie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bepaalde wijze, iedere belanghebbende partij in kennis van:

- het Rijksregisternummer en het identificatienummer van de Kruispuntbank van ondernemingen;

1° de in artikel XX.15, tweede lid, bedoelde gegevens die hem betreffen;

- het adres van inschrijving in het bevolkingsregister of de maatschappelijke zetel;

2° de categorieën van personen die toegang hebben tot de onder 1° bedoelde gegevens;

2° gerechtelijke gegevens, zijnde de gegevens in verband met het dossier van gerechtelijke reorganisatie of het

3° de bewaartermijn van de onder 1° bedoelde gegevens;

faillissementsdossier, onder meer:
4° de in § 2 van dit artikel bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking;
- de rechtbank waarbij de procedure hangende is.
5° de wijze waarop hij inzage kan verkrijgen van de onder 1° bedoelde gegevens.
Art. XX.18. § 1. In de vervulling van hun wettelijke opdracht hebben de magistraten met inbegrip van de leden van het
openbaar ministerie, de griffiers, de parketsecretarissen, de rechters-commissarissen en de gedelegeerd rechters, de in-
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solventiefunctionarissen, de schuldenaren en gefailleerden bedoeld in dit boek, alsook de schuldeisers en derden die

Het resultaat wordt op een eenheid naar boven afgerond.

beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, in beginsel toegang tot de voor hen relevante in artikel XX.15 bedoelde gegevens,
onverminderd de regels die voortvloeien uit de bescherming van het beroeps-en zakengeheim en van het geheim van de

HOOFDSTUK 4. Insolventiefunctionarissen.

beraadslaging.
Art. XX.20. § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel XX.122, worden de insolventiefunctionarissen, aangewezen
De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de nadere regels

krachtens deze wet, gekozen op grond van hun kwaliteiten en volgens de noodwendigheden van de zaak.

van toegang tot het register, mede in acht genomen de bijzondere aard van bepaalde gegevens die beschermd moeten
worden op grond van het beroepsgeheim of het zakengeheim.

Ze dienen waarborgen te bieden van bekwaamheid, ervaring, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Elke belanghebbende derde kan, geheel of gedeeltelijk, toegang vragen tot het dossier aan de rechter-commissaris of de

Hun beroepsaansprakelijkheid moet verzekerd zijn, behalve wanneer zij organen zijn van een overheid of van een overhe-

gedelegeerde rechter. De voorzitter van de rechtbank, de voorzitter van de kamer, de rechter-commissaris of de gedele-

idsinstelling.

geerde rechter kunnen ook beslissen, geval per geval, dat bepaalde gegevens wegens hun vertrouwelijke aard, slechts
beperkt toegankelijk zijn. Zij delen hun beslissing mede aan de beheerder van het register.

De Ordes, de Instituten van beoefenaars van vrije beroepen stellen een lijst op van de personen die door de rechtbank als
insolventiefunctionaris kunnen worden aangeduid, onverminderd de bepaling van paragraaf 2. Deze lijsten worden jaarli-

De Koning kan, na advies van de Commissie voor de bescherming van de levenssfeer, andere categorieën van personen de

jks bijgewerkt en bekendgemaakt in het register.

toestemming geven om die gegevens te raadplegen onder de voorwaarden die Hij bepaalt.
§ 2. Het is de beheerder verboden om de in artikel XX.15 bedoelde gegevens te verstrekken aan andere dan de in paragraaf

§ 2. De curatoren worden aangewezen op de wijze bepaald in artikel XX.122.

1 bedoelde personen.
§ 3. De kosten en erelonen van de curatoren worden vastgesteld verhouding tot het belang en de complexiteit van hun
§ 3. Hij die in welke hoedanigheid ook deelneemt aan de verzameling, de verwerking of de mededeling van de in artikel

opdracht, in de vorm van een proportionele vergoeding op de gerealiseerde activa en desgevallend rekening houdend

XX.15 bedoelde gegevens of kennis heeft van die gegevens, moet het vertrouwelijk karakter ervan in acht nemen.

met de tijd nodig voor de vervulling van hun prestaties.

Artikel 458 van het Strafwetboek is op hen van toepassing.

De kosten en erelonen van de andere insolventiefunctionarissen worden vastgesteld in verhouding tot het belang en de
complexiteit van hun opdracht en op grond van de tijd nodig voor de vervulling van hun prestaties en desgevallend rek-

Art. XX.19. § 1. De registratie, de raadpleging, de wijziging, de hernieuwing, de verwijdering van gegevens in het register

ening houdend met de waarde van de activa.

en het beheer van het insolventiedossier kunnen, teneinde de kosten te dekken die veroorzaakt worden door het beheer
van het register, aanleiding geven tot de inning van een retributie.

De Koning bepaalt de regels en de barema’s betreffende de vaststelling van de erelonen van de curatoren en stelt de
grondslag vast waarop de insolventiefunctionarissen worden vergoed.

Het bedrag van de retributies bedoeld in het eerste lid kan variëren naar gelang de partij die gebruik maakt van het register
en naargelang de wijze van registratie.

§ 4. De Koning kan tevens bepalen welke kosten afzonderlijk worden vergoed en op welke wijze ze worden begroot.

§ 2. Het bedrag, de voorwaarden en de nadere regels van inning worden door de Koning nader bepaald na ter zake het

Bij elk verzoek tot toekenning van een ereloon wordt een gedetailleerd overzicht van de te vergoeden prestaties gevoegd.

advies van het Beheers- en Toezichtscomité, de Orde van Vlaamse balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone te hebben ingewonnen.

Bij elk verzoek tot toekenning van de kostenvergoeding, worden de stukken die deze kosten verantwoorden gevoegd.

De Koning bepaalt de gevallen van vrijstelling van retributie wanneer zulks vereist is om te voldoen aan de bepalingen van

Voor de faillissementen waarvan de activa niet voldoende zijn om de beheers- en vereffeningskosten van de boedel te

het recht van de Europese Unie of om tegemoet te komen aan de maatschappelijke noden van de betrokkenen.

dekken, wordt een forfaitaire vergoeding van de curator bepaald waarvan het jaarlijks geïndexeerd bedrag door de Koning
wordt bepaald.

De retributies zijn betaalbaar aan en worden geïnd door de beheerder.
§ 5. Op verzoek van de curatoren en op eensluidend advies van de rechter-commissaris kan de rechtbank de curator toestaDe overheidsinstellingen die in het kader van hun opdracht gebruikmaken van het register, zijn niet verplicht de retributies

an om onkostenvergoedingen en een provisioneel ereloon in te houden waarvan zij het bedrag bepaalt. Behoudens bi-

bedoeld in dit artikel te betalen.

jzondere omstandigheden mag het geheel van de provisionele kosten en het provisioneel ereloon niet hoger zijn dan
drie vierden van de sommen vastgesteld volgens de door de Koning bepaalde vergoedingsregels. In geen geval kan het

§ 3. Het bedrag van de retributie bedoeld in paragraaf 2 wordt op 1 januari van ieder jaar aan de hand van de volgende for-

provisioneel ereloon worden toegekend wanneer de curatoren de in het artikel XX.130 bedoelde verslagen niet in het

mule van rechtswege aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen: het nieuwe bedrag is gelijk

register neerleggen.

aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het beginindexcijfer.
De rechtbank kan op verzoek van de andere insolventiefunctionarissen onkostenvergoedingen en een provisioneel ereHet beginindexcijfer is dat van de maand december van het jaar gedurende hetwelk het bedrag van de retributie is vast-

loon toekennen.

gesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de maand december van het jaar voorafgaand aan de eerste januari van het jaar
gedurende hetwelk de aanpassing plaatsvindt.
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§ 6. Op vordering van elke belanghebbende, op verzoek van de insolventiefunctionaris of ambtshalve kan de rechtbank op

griffie van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het centrum van hun voornaamste belangen zich bevindt. De

elk ogenblik en voor zover dit noodzakelijk wordt geacht, overgaan tot een bijkomende aanstelling, een vervanging of een

lijst vermeldt naast de naam van de schuldenaar ook het verschuldigde bedrag.

beëindiging van het mandaat van de insolventiefunctionaris.

Uiterlijk een maand na het verstrijken van elk kwartaal zendt de administratie van financiën een lijst van de schuldenaren

Elke vordering van derden wordt bij de rechtbank ingesteld, volgens de vormen van het kort geding, en is gericht tegen de

die reeds een kwartaal de verschuldigde btw of bedrijfsvoorheffing niet meer betaald hebben aan de griffie van de recht-

insolventiefunctionaris of -functionarissen en tegen de schuldenaar.

bank van het rechtsgebied waarbinnen het centrum van hun voornaamste belangen zich bevindt. De lijst vermeldt naast
de naam van de schuldenaar ook het verschuldigde bedrag.

De insolventierechtbank kan te allen tijde de insolventiefunctionaris of de rechter-commissaris vervangen door een van
haar andere leden.

Uiterlijk een maand na het verstrijken van elk kwartaal zendt het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen een lijst van de schuldenaren die reeds een kwartaal de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen niet meer betaald

De insolventiefunctionarissen van wie de vervanging wordt overwogen, worden vooraf opgeroepen en, na verslag van de

hebben aan de griffie van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het centrum van hun voornaamste belangen

rechter-commissaris in voorkomend geval, gehoord in raadkamer. Het vonnis wordt uitgesproken in openbare terechtzitting.

zich bevindt. De lijst vermeldt naast de naam van de schuldenaar ook het verschuldigde bedrag.

Het vonnis waarbij de vervanging van een insolventiefunctionaris wordt gelast, wordt door toedoen van de griffier te zijner

De Koning bepaalt op welke wijze die gegevens worden gezonden.

kennis gebracht en binnen vijf dagen na de dagtekening bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
§ 3. De externe accountant, de externe erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder-fiscalist en de bedrijfsrevisor
Indien de insolventiefunctionaris wordt vervangen op eigen verzoek wordt dit uitdrukkelijk vermeld in voornoemde bek-

die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de

endmaking.

economische activiteit van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen, lichten deze laatste hiervan schriftelijk op
een omstandige wijze in, in voorkomend geval via zijn bestuursorgaan. Indien de schuldenaar binnen een termijn van een

TITEL 2. Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden

maand vanaf die kennisgeving niet de nodige maatregelen treft om de continuïteit van de economische activiteit voor een
minimumduur van twaalf maanden te waarborgen, kan de externe accountant, de externe erkend boekhouder, de externe
erkend boekhouder-fiscalist, of de bedrijfsrevisor de voorzitter van de rechtbank van koophandel daarvan schriftelijk in-

HOOFDSTUK 1. Gegevensverzameling.

lichten. In dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek niet van toepassing.

Art. XX.21. Nuttige inlichtingen en gegevens betreffende de schuldenaren die financiële moeilijkheden ondervinden,

§ 4. De Koning kan aan openbare overheden toestaan of opleggen gegevens mede te delen aan de rechtbank voor zover

waardoor de continuïteit van hun economische activiteit in gevaar kan gebracht worden, met inbegrip van die welke ver-

die gegevens noodzakelijk zijn om de financiële toestand van de ondernemingen te kennen.

kregen worden met toepassing van de bepalingen van deze titel, worden ter griffie van de rechtbank in het rechtsgebied
waarin de schuldenaar het centrum van zijn voornaamste belangen heeft, verzameld.

Art. XX.24. Na advies van het Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan de Koning de gepaste
maatregelen nemen teneinde de verwerking van de verzamelde gegevens op een logisch gestructureerde wijze te lat-

De schuldenaar heeft het recht, bij verzoekschrift gericht aan de rechtbank, de rechtzetting te krijgen van de gegevens die

en verlopen en de eenvormigheid en de vertrouwelijkheid hiervan in de onderscheiden griffies van de rechtbanken van

op hem betrekking hebben.

koophandel te verzekeren. Hij kan onder meer de categorieën van de te verzamelen gegevens bepalen.

Op de wijze bepaald door de Koning, kan de rechtbank eveneens van de verzamelde gegevens kennis geven aan de over-

HOOFDSTUK 2. Kamers voor ondernemingen in moeilijkheden.

heidsinstellingen of private instellingen die door de bevoegde overheid zijn aangewezen of erkend om ondernemingen in
moeilijkheden te begeleiden.

Art. XX.25. § 1. De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden bedoeld in artikel 84, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek volgen de toestand van de schuldenaren in moeilijkheden om de continuïteit van hun activiteiten te vrijwaren en

Art. XX.22. Onverminderd artikel 1389bis/16 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de berichten van protest die worden

de bescherming van de rechten van de schuldeisers te verzekeren.

bedoeld in artikel 1390quater/1 van hetzelfde Wetboek worden geraadpleegd ter griffie van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar van een wisselbrief of orderbriefje zich

§ 2. De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden kan het onderzoek zelf voeren of een rechter-verslaggever aanstel-

bevindt.

len. Deze kan een rechter bij de rechtbank zijn, de voorzitter uitgezonderd, of een rechter in handelszaken.

Art. XX.23. § 1. Veroordelende verstekvonnissen en vonnissen op tegenspraak uitgesproken tegen schuldenaren die de

Oordelen hetzij de kamer, hetzij de rechter verslaggever dat de continuïteit van de economische activiteit van een schulde-

gevorderde hoofdsom niet hebben betwist, moeten worden gezonden aan de griffie van de rechtbank van het rechts-

naar bedreigd is of dat de ontbinding van de rechtspersoon kan worden uitgesproken overeenkomstig het Wetboek van

gebied waarbinnen het centrum van hun voornaamste belangen zich bevindt.

vennootschappen of de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de
Europese politieke partijen en stichtingen, dan kunnen zij de schuldenaar oproepen en horen teneinde alle inlichtingen te

De Koning bepaalt op welke wijze die gegevens worden overgemaakt.

verkrijgen over de stand van zijn zaken en inzake de eventuele reorganisatiemaatregelen.

Dit geldt eveneens voor de vonnissen waarbij een handelshuurovereenkomst wordt ontbonden ten laste van de huurder.

De oproeping kan een verzoek aan de schuldenaar bevatten om voorafgaand aan de zitting bepaalde gegevens en in-

§ 2. Uiterlijk een maand na het verstrijken van elk kwartaal zendt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een lijst van

lichtingen over zijn onderneming en over zijn stand van zaken in te voeren in het register.

de schuldenaren die reeds een kwartaal de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen niet meer betaald hebben aan de
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De oproeping wordt, door toedoen van de griffier, gericht aan de woonplaats van de schuldenaar of aan diens maatsch-

Wanneer de schuldenaar, rechtspersoon, een beroepsbeoefenaar van een vrij beroep is, deelt de kamer voor ondernemin-

appelijke zetel.

gen in moeilijkheden aan de Orde of het instituut een afschrift mee van de beslissing bedoeld in het tweede lid.
De kamer kan eveneens het dossier mededelen aan de procureur des Konings.

§ 3. Het onderzoek geschiedt met gesloten deuren. De schuldenaar verschijnt in persoon, eventueel bijgestaan door de
personen van zijn keuze.

§ 3. De met het onderzoek naar de toestand van de schuldenaar belaste leden van de kamer voor ondernemingen in

De kamer of de rechter verslaggever mag bij de externe accountant, de externe erkend boekhouder, de externe erkend

moeilijkheden mogen niet deelnemen aan de rechtspleging inzake het faillissement, de gerechtelijke reorganisatie of de

boekhouder-fiscalist en de bedrijfsrevisor van de schuldenaar, inlichtingen inwinnen nopens de aanbevelingen die zij

gerechtelijke vereffening die op deze schuldenaar zou betrekking hebben.

gedaan hebben aan de schuldenaar en, in voorkomend geval, nopens de maatregelen die genomen zijn om de continuïteit van de economische activiteit te waarborgen. In dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek niet van toepassing.

TITEL 3. Voorlopige maatregelen

Daarenboven staat het de kamer of de rechter verslaggever vrij van ambtswege alle gegevens te verzamelen nodig voor
zijn onderzoek. Zij kunnen alle personen horen van wie zij het verhoor nodig achten, zelfs buiten de aanwezigheid van de

Art. XX.30. Wanneer kennelijk grove tekortkomingen van de schuldenaar of van een van zijn organen de continuïteit van

schuldenaar, en de mededeling van alle dienstige gegevens en inlichtingen gelasten, in voorkomend geval middels het

de onderneming in moeilijkheden of van haar economische activiteiten in gevaar brengen en de gevraagde maatregel van

register. De schuldenaar kan alle andere stukken van zijn keuze voorleggen.

die aard is dat zij die continuïteit kan vrijwaren, kan de voorzitter van de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie of van elke belanghebbende, ingesteld volgens de vormen van het kort geding, een of meer gerechtsmandatarissen

De rechter verslaggever kan zich van ambtswege begeven naar de maatschappelijke zetel of in voorkomend geval het

aanstellen.

centrum van de voornaamste belangen indien de opgeroepen schuldenaar niet verschenen is. Hij verwittigt op voorhand
de Orde of het Instituut als de plaatsopneming geschiedt bij een beroepsbeoefenaar van een vrij beroep.

De beschikking die de gerechtsmandataris aanstelt, verantwoordt en bepaalt nauwkeurig de inhoud en de duur van de

De bijstand van een griffier is niet vereist. De rechter kan geheel alleen proces-verbaal opmaken van zijn bevindingen en

opdracht gegeven aan de gerechtsmandataris.

van de afgelegde verklaringen.
Het openen van een gerechtelijke reorganisatie heeft niet als dusdanig tot gevolg dat de opdracht van de gerechtsmanArt. XX.26. De procureur des Konings en de schuldenaar kunnen op elk ogenblik mededeling krijgen van de aldus tijdens

dataris wordt beëindigd. Het vonnis dat de gerechtelijke reorganisatie opent of een later vonnis bepalen in welke mate de

het onderzoek verzamelde gegevens alsook van het in artikel XX.28 bedoelde verslag. De rechter verslaggever of de voor-

opdracht moet worden gehandhaafd dan wel gewijzigd of opgeheven.

zitter van de kamer bepalen evenwel welke gegevens niet kunnen worden medegedeeld wanneer hun bekendmaking van
die aard zou zijn dat het beroepsgeheim van de schuldenaar wordt geschonden.

Art. XX.31. § 1. Als de schuldenaar of een van zijn organen een kennelijk grove fout heeft begaan, kan de rechtbank voor
de duur van de opschorting een voorlopige bewindvoerder aanstellen.

Art. XX.27. Op de wijze bepaald door de Koning kan de rechtbank de verzamelde gegevens uitwisselen met de overheidsinstellingen of particuliere instellingen die door de bevoegde overheid zijn aangewezen of erkend om ondernemingen

§ 2. De rechtbank doet uitspraak op verzoek van elke belanghebbende of van het openbaar ministerie in het vonnis dat

in moeilijkheden te begeleiden.

de procedure van de gerechtelijke reorganisatie opent of in een later vonnis, na de middelen van de schuldenaar en het
verslag van de gedelegeerd rechter te hebben gehoord.

Art. XX.28. Wanneer de kamer een rechter verslaggever heeft aangesteld, beëindigt deze het onderzoek binnen een termijn van vier maanden na zijn aanstelling. Wanneer de rechter dit onderzoek heeft beëindigd, stelt hij binnen de voornoemde

Wanneer de schuldenaar aanvoert dat de fouten te wijten zijn aan een andere welbepaalde natuurlijke persoon of recht-

termijn een verslag op over de gedane verrichtingen en voegt er zijn conclusie aan toe. Het verslag wordt gevoegd bij de

spersoon, moet hij deze persoon in gedwongen tussenkomst oproepen.

verzamelde gegevens en voorgelegd aan de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden. De kamer voor ondernemingen
in moeilijkheden kan beslissen het onderzoek te verlengen voor een duur die niet meer dan vier maanden mag bedragen.

§ 3. Op elk ogenblik tijdens de opschorting kan de rechtbank, die op dezelfde wijze wordt aangezocht en uitspraak doet,
op verslag van de voorlopige bewindvoerder, de krachtens de paragrafen 1 en 2 genomen beslissing intrekken of de bev-

Als het onderzoek gevoerd wordt door de kamer zelf, mag dit niet langer dan acht maand duren.

oegdheden van de voorlopige bewindvoerder wijzigen.

Art. XX.29. § 1. Indien uit het onderzoek naar de toestand van de schuldenaar blijkt dat die zich in staat van faillissement

Art. XX.32. § 1. Wanneer er gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen bestaan dat de voor-

bevindt kan de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden het dossier naar de procureur des Konings zenden.

waarden voor een faillissement vervuld zijn kan de voorzitter van de rechtbank aan de onderneming geheel of ten dele het

§ 2. Indien uit het onderzoek naar de toestand van de schuldenaar blijkt dat die zich in staat van faillissement bevindt, kan

beheer van het geheel of een gedeelte van haar activa of activiteiten ontnemen.

de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden beredeneerd en ten voorlopige titel vaststellen dat de voorwaarden voor
de toepassing van artikel XX.32 lijken verenigd te zijn en het dossier mededelen aan de voorzitter van de rechtbank.

De voorzitter van de rechtbank beslist, ofwel op eenzijdig verzoekschrift van iedere belanghebbende, ofwel ambtshalve.

Onverminderd het eerste lid kan de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden, wanneer volgens haar uit dat onderzoek
blijkt dat de ontbinding van de rechtspersoon kan worden uitgesproken overeenkomstig het Wetboek van vennootschap-

§ 2. De voorzitter van de rechtbank wijst een of meer voorlopige bewindvoerders aan vertrouwd met het bestuur van een

pen of de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke

onderneming en met boekhouden en bepaalt nauwkeurig hun bevoegdheid. De aangifte van het faillissement van de

partijen en stichtingen, het dossier met een gemotiveerde beslissing aan de rechtbank meedelen ten einde uitspraak te

onderneming of zijn vertegenwoordiging in de faillissementsprocedure behoren niet tot die bevoegdheid.

doen over de ontbinding, in welk geval zij eveneens de gemotiveerde beslissing meedeelt aan de procureur des Konings.
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zekerd zijn.

TITEL 4. Ondernemingsbemiddelaar en minnelijk akkoord.

§ 3. De beschikking tot ontneming van het beheer blijft slechts gevolg hebben indien binnen eenentwintig dagen na de

Art. XX.36. § 1. Op verzoek van de schuldenaar kan de voorzitter van de rechtbank een ondernemingsbemiddelaar aanstel-

uitspraak een vordering tot faillietverklaring, tot gerechtelijke ontbinding of tot gerechtelijke reorganisatie is ingesteld

len, om de reorganisatie van het geheel of een gedeelte van haar activa of activiteiten te vergemakkelijken.

De voorlopige bewindvoerder moet zich houden aan een gedragscode en zijn professionele aansprakelijkheid moet ver-

door een belanghebbende, met inbegrip van de van ambtswege aangestelde voorlopige bewindvoerder.
De schuldenaar kan de naam van een ondernemingsbemiddelaar voorstellen.
De beslissing vervalt van rechtswege indien het faillissement, de opschorting of de ontbinding niet wordt uitgesproken
binnen vier maanden na inleiding van de vordering. Deze termijn wordt opgeschort voor de duur van het uitstel aan de

§ 2. Wanneer de schuldenaar het voorwerp uitmaakt van een onderzoek en overeenkomstig artikel XX.25 door de rechter

schuldenaar toegekend of vereist na een heropening van het debat.

werd opgeroepen, wordt het verzoek gericht aan de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden.

De voorzitter kan te allen tijde, op verzoekschrift of, in geval van dringende noodzakelijkheid op zelfs mondeling verzoek

§ 3. Het verzoek tot aanwijzing van een bemiddelaar is aan geen vormvoorschriften onderworpen en kan mondeling

van de voorlopige bewindvoerders, hun bevoegdheden wijzigen.

worden gedaan.

§ 4. De artikelen 1031 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing, ook indien de beslissing ambtshalve werd

Wanneer de voorzitter van de rechtbank of de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden het verzoek inwilligt, bepaalt

genomen krachtens dit artikel.

hij bij beschikking gewezen in raadkamer de inhoud en de duur van de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar binnen de grenzen van het verzoek van de schuldenaar.

§ 5. De handelingen door de schuldenaar verricht in strijd met de ontneming van het beheer, kunnen niet worden tegengeworpen aan de boedel, indien zij die met hem hebben gehandeld, kennis hadden van de ontneming van het beheer,

§ 4. De opdracht van de ondernemingsbemiddelaar strekt, zowel buiten als in voorkomend geval binnen het kader van

of indien de handelingen vallen onder een van de drie categorieën bepaald bij artikel XX.111. De curatoren zijn nochtans

een procedure van gerechtelijke reorganisatie, tot de voorbereiding en de bevordering van hetzij het afsluiten van een

niet gehouden de niet-tegenwerpbaarheid in te roepen van handelingen door de schuldenaar verricht in zoverre dit heeft

minnelijk akkoord, overeenkomstig de artikelen XX.37 of XX.65, hetzij het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers

geleid tot verrijking van de boedel.

over een reorganisatieplan, overeenkomstig de artikelen XX.67 tot XX.75, hetzij de overdracht onder gerechtelijk gezag,
aan een of meerdere derden, van het geheel of een gedeelte van de activa of van activiteiten, overeenkomstig de artikelen

Indien de schuldenaar over zijn goederen heeft beschikt op de dag van de beslissing tot ontneming van het beheer, wordt

XX.84 en XX.85.

de schuldenaar geacht over zijn goederen te hebben beschikt na deze beslissing.
§ 5. De opdracht van de ondernemingsbemiddelaar eindigt wanneer de schuldenaar of de ondernemingsbemiddelaar dit
Indien een betaling aan de schuldenaar na de beslissing tot ontneming van het beheer niet is gedaan aan de voorlopige

beslissen en de voorzitter van de rechtbank ervan op de hoogte brengen.

bewindvoerder, belast met het ontvangen van betalingen, wordt diegene die heeft betaald geacht te zijn bevrijd als hij
geen kennis had van de bedoelde beslissing.

§ 6. Wanneer de voorzitter van de rechtbank het einde van de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar vaststelt en
ingeval geen akkoord werd bereikt over de definitieve staat van kosten en ereloon, stelt hij deze staat vast.

§ 6. De kosten van de voorlopige bewindvoerder worden in geval van betwisting begroot door de voorzitter van de rechtbank overeenkomstig artikel XX.20, § 3. De kosten worden geprovisioneerd door de verzoekende partij of, in geval van

§ 7. Bij een navolgende samenloop van schuldeisers geniet de vordering van de ondernemingsbemiddelaar in verband

ambtshalve aanstelling, door de schuldenaar. Bij een navolgende samenloop van schuldeisers geniet de vordering van

met zijn bemiddeling van het voorrecht bedoeld in de artikelen 17 en 19, 1°, van de hypotheekwet van 16 december 1851

de voorlopige bewindvoerder het voorrecht bedoeld in de artikelen 17 en 19, 1°, van de hypotheekwet van 16 december

of wordt deze vordering behandeld als een buitengewone schuldvordering in het kader van een reorganisatieplan.

1851 of wordt deze vordering behandeld als een buitengewone schuldvordering in de opschorting in een gerechtelijke
reorganisatie.

Art. XX.37. § 1. De schuldenaar kan aan al zijn schuldeisers of aan twee of meer onder hen een minnelijk akkoord voorstellen met het oog op de reorganisatie van het geheel of een gedeelte van zijn activa of van zijn activiteiten. Hij kan hiertoe

Art. XX.33. De beslissingen bedoeld in de artikelen XX.30, XX.31 en XX.32 worden bekendgemaakt in het Belgisch Staats-

de aanwijzing van een ondernemingsbemiddelaar voorstellen.

blad.
De partijen bepalen vrij de inhoud van dit akkoord, dat de derden niet bindt.
De Koning kan de inhoud van de bekendmaking bepalen.
§ 2. De artikelen 1328 van het Burgerlijk Wetboek, XX.111, 2° en 3°, en XX.112 zijn niet toepasselijk op een minnelijk akkoord
Art. XX.34. Verzet tegen de beslissingen gewezen in toepassing van de artikelen XX.30, XX.31 en XX.32 is niet toegelaten.

noch op de handelingen verricht ter uitvoering ervan, indien dat akkoord wordt vastgesteld door een geschrift waarin het
nut ervan met het oog op de reorganisatie van de onderneming wordt vermeld en gemotiveerd.

Art. XX.35. Hoger beroep tegen de beslissingen bedoeld in de artikelen XX.30, XX.31 en XX.32 wordt ingesteld bij ver-

Het minnelijk akkoord bevat een uitdrukkelijke vertrouwelijkheidsclausule en een uitdrukkelijke onsplitsbaarheidsclausule.

zoekschrift dat ter griffie van het hof van beroep wordt neergelegd binnen een termijn van acht dagen na bekendmaking

Dit geschrift wordt door de meest gerede partij neergelegd in het register en wordt er bewaard.

van het vonnis of bevelschrift. De griffier van het hof van beroep geeft kennis van het verzoekschrift aan de gebeurlijke

Derden kunnen slechts kennis nemen van het minnelijk akkoord en kennis krijgen van de neerlegging en van de bewaring

geïntimeerde en, in voorkomend geval, bij gewone brief of elektronische mededeling aan zijn advocaat, uiterlijk op de

ervan in het register met uitdrukkelijke toestemming van de schuldenaar.

eerste werkdag die volgt op de neerlegging van het verzoekschrift.
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§ 3. Deze bepaling geldt onverminderd de verplichtingen de werknemers of hun vertegenwoordigers te raadplegen en in

§ 2. De neerlegging van een aangifte van schuldvordering in het register stuit de verjaring van de schuldvordering en geldt

te lichten op grond van de bestaande wettelijke of conventionele bepalingen.

als ingebrekestelling.
§ 3. Iedere partij in de procedure en elke schuldeiser die voorkomt op de in artikel XX.41, § 2, 7°, vermelde lijst krijgt inzage

§ 4. Wanneer voornoemde voorwaarden vervuld zijn, kunnen de schuldeisers die deelnemen aan een minnelijk akkoord

in het dossier.

niet aansprakelijk worden gesteld door de schuldenaar, een andere schuldeiser of derden enkel en alleen omdat het minnelijk akkoord niet daadwerkelijk de mogelijkheid heeft geboden de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de

De gedelegeerd rechter kan met een gemotiveerde beschikking de gegevens bepalen die het zakengeheim aanbelangen

activa of van de activiteiten te behouden.

en die niet toegankelijk zijn voor de schuldeisers.
Iedere andere persoon die een rechtmatig belang kan aantonen, kan aan de gedelegeerd rechter via het register toestem-

Art. XX.38. Wanneer de partijen het vragen bij gezamenlijke vordering, kan de voorzitter van de rechtbank het minnelijk

ming vragen om inzage te krijgen van het dossier of van een deel ervan.

akkoord homologeren, en in voorkomend geval, een uitvoerend karakter aan alle of een deel van de erin vermelde schuldvorderingen verlenen. De rechter onderzoekt bij de toekenning van de homologatie of het akkoord voldoet aan de formele

§ 4. De Koning bepaalt nader hoe de toegang tot het in dit artikel bedoelde dossier wordt toegekend, bepaalt nader welke

vereisten in artikel XX.37 bepaald.

gegevens slechts op beperkte wijze toegankelijk gemaakt worden en op welke wijze de vertrouwelijkheid en de bewaring
van het dossier worden gewaarborgd.

Deze beslissing is onderworpen noch aan bekendmaking, noch mededeling. Zij is niet vatbaar voor beroep.
Afdeling 3. Verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de daarop volgende procedure.
De voorzitter van de rechtbank kan in voorkomend geval de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar verlengen teneinde de uitvoering van het minnelijk akkoord te vergemakkelijken.

Art. XX.41. § 1. De schuldenaar die het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, richt een

Bij een navolgende samenloop van schuldeisers geniet de kostprijs van de wettelijke formaliteiten die nodig zijn voor de

verzoekschrift aan de rechtbank.

tegenwerpbaarheid aan derden van de door een minnelijk akkoord verleende rechten het voorrecht bedoeld in de artikelen 17 en 19, 1°, van de hypotheekwet van 16 december 1851 of wordt hij behandeld als een buitengewone schuldvorder-

§ 2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid, voegt hij bij zijn verzoekschrift:

ing in de opschorting in het kader van een reorganisatieplan.
1° een uiteenzetting van de gebeurtenissen waarop zijn verzoek is gegrond en waaruit blijkt dat naar zijn oordeel de

TITEL 5. Gerechtelijke reorganisatie.

continuïteit van zijn onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is;
2° een aanwijzing van de doelstelling of de doelstellingen waarvoor hij het openen van de procedure van gerechtelijke

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen.
Afdeling 1. Doel.

reorganisatie aanvraagt;
3° de vermelding van een elektronisch adres waarbij hij zolang de procedure van gerechtelijke organisatie duurt, kan
worden bereikt en waaruit hij de ontvangst kan melden van de ontvangen mededelingen;

Art. XX.39. De procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt tot het behouden, onder toezicht van de rechter, van de
continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activa of van de activiteiten van de onderneming.

4° de twee recentste jaarrekeningen die volgens de statuten hadden moeten neergelegd zijn en de eventueel nog niet
neergelegde jaarrekening van het laatste boekjaar of, indien de schuldenaar een natuurlijke persoon is, de twee

Zij laat toe aan de schuldenaar een opschorting toe te kennen met het oog op:

recentste aangiftes in de personenbelasting; zo de onderneming geen twee boekjaren heeft bestaan, zal zij dit doen
voor de gehele periode voor haar oprichting;

- hetzij het bewerkstelligen van een minnelijk akkoord, overeenkomstig artikel XX.65;
5° een boekhoudkundige staat die het actief en het passief weergeeft en de resultatenrekening die maximum drie
- hetzij het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan, overeenkomstig de artikelen
XX.67 tot XX.83;
- hetzij de overdracht onder gerechtelijk gezag toe te staan, aan een of meerdere derden, van het geheel of een
gedeelte van de activa of de activiteiten, overeenkomstig de artikelen XX.84 tot XX.96.

maanden oud is, opgesteld met de bijstand van hetzij een bedrijfsrevisor, hetzij een externe accountant, hetzij een
externe erkend boekhouder of een externe erkend boekhouder-fiscalist;
6° een begroting met een schatting van de inkomsten en uitgaven voor ten minste de duur van de gevraagde
opschorting, opgesteld met de bijstand van een van de beroepsbeoefenaars vermeld in 5° ; op advies van de
Commissie voor boekhoudkundige normen kan de Koning een model opleggen van geraamde begroting;

Het verzoek mag een eigen doel beogen voor elke activiteit of gedeelte van een activiteit.
7° een volledige lijst van de erkende of beweerde schuldeisers in de opschorting, met vermelding van hun naam, hun
Afdeling 2. Dossier van gerechtelijke reorganisatie.

adres en het bedrag van hun schuldvordering en de bijzondere vermelding van de hoedanigheid van buitengewone
schuldeiser in de opschorting en van het goed dat is belast met een zakelijke roerende zekerheid of een hypotheek of

Art. XX.40. § 1. Er wordt in het register een dossier van de gerechtelijke reorganisatie gehouden waarin alle elementen

dat eigendom is van de betrokken schuldeiser;

met betrekking tot deze procedure en de grond van de zaak voorkomen, met inbegrip van de verslagen van de gerechtsmandatarissen en voorlopige bewindvoerders, evenals de verslagen van de gedelegeerd rechter en de adviezen van het
openbaar ministerie.

212

8° een toelichting omtrent de wijze waarop de maatregelen en voorstellen die hij overweegt om de rendabiliteit en de
solvabiliteit van zijn onderneming te herstellen, om een eventueel sociaal plan in te zetten en om de schuldeisers te voldoen;
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9° een toelichting omtrent de wijze waarop de schuldenaar voldaan heeft aan de wettelijke of conventionele
verplichtingen de werknemers of hun vertegenwoordigers in te lichten of te raadplegen;

§ 2. Indien de dag die vastgesteld is om over te gaan tot de gedwongen verkoop van roerende goederen afloopt binnen een termijn van twee maanden na het neerleggen van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie, kunnen de
werkzaamheden van verkoop op beslag worden verdergezet. Alleszins kan de rechtbank de schorsing ervan uitspreken,

10° de lijst van vennoten indien de schuldenaar een in artikel I.1, eerste lid, 1°, c) bepaalde onderneming, of een rechtspersoon
waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, is en het bewijs dat de vennoten op de hoogte werden gebracht;

vooraf of gelijktijdig met de beslissing tot opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, na de gedelegeerd
rechter te hebben gehoord in zijn verslag, en op uitdrukkelijke vraag van de schuldenaar in zijn verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie evenals op verzoek van de beslagleggende schuldeiser. Het verzoek tot schorsing van de verkoop

11° een kopie van de exploten van bevel en van uitvoerende roerende en onroerende beslagen, zoals deze verschijnen in

heeft geen schorsend effect. Indien de schorsing van de verkoop is uitgesproken, zullen de kosten voortgebracht uit deze

het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie en overdracht en collectieve schuldenregeling, in het geval

schorsing ten laste zijn van de verzoeker. De termijnen worden berekend overeenkomstig artikelen 52 en volgende van

dat hij de schorsing van de werkzaamheden van verkoop op onroerend uitvoerend beslag vordert overeenkomstig

het Gerechtelijk Wetboek.

artikelen XX. 44, §§ 2 en 3 en XX. 51, §§ 2 en 3.
§ 3. Indien de dag die vastgesteld is om over te gaan tot de gedwongen verkoop van onroerende goederen afloopt binnen
Daarnaast kan de schuldenaar bij zijn verzoekschrift alle andere stukken voegen die hij nuttig oordeelt om het ver-

een termijn van twee maanden volgend op het neerleggen van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie, kunnen

zoekschrift toe te lichten. Hij waakt erover dat de neergelegde stukken geen gegevens inhouden die zijn beroepsgeheim

de werkzaamheden van verkoop op beslag worden verdergezet. De termijnen worden berekend overeenkomstig artikelen

zouden kunnen schenden en voegt, in voorkomend geval, een noot bij zijn verzoekschrift die verantwoordt waarom hij

52 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

bepaalde stukken op die gronden niet heeft kunnen neerleggen.
Alleszins zal de notaris de verkoopswerkzaamheden dienen te schorsen indien de volgende cumulatieve voorwaarden
§ 3. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de schuldenaar of door diens advocaat. Het wordt met de nuttige stukken

vervuld zijn:

neergelegd in het register zoals bepaald in artikel XX.15.
1° de rechtbank spreekt de schorsing van de gedwongen verkoopswerkzaamheden uit, op uitdrukkelijk verzoek van de
§ 4. Binnen achtenveertig uur deelt de griffier bericht van de indiening van het verzoekschrift mee aan de procureur des

schuldenaar in zijn verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie, vooraf of gelijktijdig met de beslissing tot opening

Konings, die alle handelingen van de procedure zal kunnen bijwonen. De griffier geeft hierover eveneens een bericht aan

van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, na de gedelegeerd rechter te hebben gehoord in zijn verslag, evenals

de Orde of Instituut waarvan de verzoeker deel uitmaakt indien het verzoekschrift is neergelegd door een onderneming

de ingeschreven hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers, de beslagleggende schuldeiser en de schuldenaar; het

bedoeld in artikel I.1.14°.

verzoek tot schorsing van de verkoop heeft geen schorsend effect; de werkelijke kosten waaraan de notaris werd
blootgesteld in het kader van de gedwongen verkoop, tussen zijn aanstelling en het neerleggen van het verzoekschrift

De rechtbank kan het verslag dat is opgesteld door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden overeenkomstig ar-

tot gerechtelijke reorganisatie, zijn ten laste van de schuldenaar;

tikel XX.28 voegen bij het dossier van de gerechtelijke reorganisatie.
2° een met deze kosten overeenstemmend bedrag wordt overgemaakt op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder;
Art. XX.42. In elk geval wijst de voorzitter van de rechtbank onmiddellijk na de indiening van het verzoekschrift een
gedelegeerd rechter aan die rechter in de rechtbank is, de voorzitter uitgezonderd, of een rechter in handelszaken, om bij

3° de gerechtsdeurwaarder stelt de notaris onmiddellijk in kennis hiervan per exploot;

de kamer van de rechtbank waaraan de zaak is toebedeeld, verslag uit te brengen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoek en over elk element dat nuttig is voor de beoordeling ervan.

Deze voorwaarden dienen ten minste drie werkdagen voor de dag die werd vastgesteld om over te gaan tot de gedwongen verkoop, te worden vervuld.

In het geval bedoeld in artikel XX.84, duidt de rechtbank een gedelegeerd rechter aan met de opdracht die dit artikel
preciseert.

De gerechtsdeurwaarder maakt het overgeschreven bedrag over in handen van de notaris binnen een termijn van vijftien
dagen te rekenen vanaf de ontvangst ervan. Dit bedrag zal bestemd zijn voor de betaling van deze kosten.

De gedelegeerd rechter hoort de schuldenaar en elke andere persoon van wie hij het horen nuttig acht. Hij kan bij de
schuldenaar de informatie opvragen die nodig is om diens toestand te beoordelen.

§ 4. In geval van beslag lastens meerdere schuldenaren waarvan één van hen een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie heeft ingediend, wordt de gedwongen verkoop van roerende en onroerende goederen verdergezet overeen-

Art. XX.43. De gedelegeerd rechter waakt over de naleving van deze wet en licht de rechtbank in over de evolutie van de

komstig de regels van het roerend of onroerend beslag afhankelijk van het geval , zonder afbreuk te doen aan paragrafen

toestand van de schuldenaar.

1 tot 3. In geval van verkoop op uitvoerend onroerend beslag maakt de notaris in voorkomend geval, na betaling van de
hypothecaire en bijzonder bevoorrechte schuldeisers, het saldo over van het deel van de verkoopprijs dat toekomt aan

Art. XX.44. § 1. Zolang de rechtbank geen uitspraak heeft gedaan over het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie,

de schuldenaar, aan deze laatste of aan de gerechtsmandataris in geval van opening van een procedure door overdracht

ongeacht of de vordering werd ingeleid of het middel van tenuitvoerlegging aangevat voor of na de neerlegging van het

onder gerechtelijk gezag. Deze betaling is bevrijdend evenals de betaling gedaan door de koper overeenkomstig artikel

verzoekschrift:

1641 van het Gerechtelijk Wetboek.
§ 5. In ieder geval dient de schuldenaar onmiddellijk de notaris of de gerechtsdeurwaarder belast met de verkoop van het

- kan de schuldenaar niet worden failliet verklaard; indien de schuldenaar een rechtspersoon is, kan deze niet gerechtelijk worden ontbonden;

goed schriftelijk in kennis te stellen van de neerlegging van het verzoekschrift bedoeld in artikel XX.43. Indien een verzoek
tot schorsing van de verkoop werd ingesteld door middel van dit verzoekschrift, dient de schuldenaar gelijktijdig de notaris hiervan in kennis te stellen.

- kan geen enkele tegeldemaking van de roerende of onroerende goederen van de schuldenaar plaatsvinden als
gevolg van de uitoefening van een middel van tenuitvoerlegging.
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Afdeling 4. Voorwaarden voor de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie.

§ 4. In het vonnis waarbij de procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt geopend of in elke latere beslissing, kan
de rechtbank aan de schuldenaar bijkomende informatieverplichtingen opleggen om de opvolging van de procedure te

Art. XX.45. § 1. De procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt geopend indien de continuïteit van de onderneming,

vergemakkelijken.

onmiddellijk of op termijn bedreigd is.
De rechtbank kan inzonderheid aan de schuldenaar opleggen op bepaalde tijdstippen de volgens een model bepaald
§ 2. Indien de schuldenaar een rechtspersoon is, wordt de continuïteit van zijn onderneming in elk geval geacht bedreigd

door de rechtbank opgestelde lijst van schuldeisers neer te leggen in het dossier van de gerechtelijke reorganisatie.

te zijn wanneer de verliezen het netto actief hebben herleid tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.
§ 3. De staat van faillissement van de schuldenaar sluit op zich niet uit dat een procedure van gerechtelijke reorganisatie

De Koning kan bepalen op welke wijze de lijst moet worden neergelegd.

kan worden geopend of voortgezet.
Indien de schuldenaar deze verplichtingen niet naleeft kan de rechtbank handelen zoals bepaald in artikel XX.62, of des§ 4. Het ontbreken van de in artikel XX.41, § 2, bepaalde stukken sluit niet uit dat toepassing wordt gemaakt van artikel

gevallend de aanvraag tot verlenging, zoals bepaald in artikel XX.59, weigeren.

XX.84, § 2.
Art. XX.47. Tegen het vonnis dat beslist over de vordering tot het openen van een procedure van gerechtelijke reorgani§ 5. Wanneer het verzoek uitgaat van een schuldenaar die minder dan drie jaar tevoren reeds het openen van een proce-

satie staat geen verzet open.

dure van gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd en verkregen, kan de procedure van gerechtelijke reorganisatie
enkel geopend worden indien ze strekt tot overdracht, onder gerechtelijk gezag, van het geheel of een gedeelte van haar

Het hoger beroep ertegen wordt ingesteld bij verzoekschrift, neergelegd op de griffie van het hof van beroep binnen

activa of activiteiten.

acht dagen na de kennisgeving van het vonnis. De griffier van het hof van beroep geeft bij gerechtsbrief kennis van het
verzoekschrift aan de eventuele geïntimeerde en in voorkomend geval bij gewone brief aan zijn advocaat, uiterlijk op de

Een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie heeft geen schorsende werking, zoals beschreven in artikel XX.44, indien het

eerste werkdag die volgt op de neerlegging.

uitgaat van een schuldenaar die minder dan zes maanden tevoren reeds het openen van een procedure van gerechtelijke
reorganisatie heeft aangevraagd, tenzij de rechtbank anders bepaalt in een met redenen omklede beslissing.

Als het vonnis de vordering verwerpt, schort het hoger beroep de uitspraak op.

Wanneer het verzoek uitgaat van een schuldenaar die meer dan drie maar minder dan vijf jaar tevoren reeds het openen

De zaak wordt behandeld, bij hoogdringendheid, op de inleidingszitting of op een nabijgelegen zitting. De gedelegeerd

van een procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd en verkregen, mag de nieuwe procedure van ge-

rechter wordt gehoord in zijn verslag. Het verslag kan evenwel ook neergelegd worden in het register uiterlijk twee dagen

rechtelijke reorganisatie niet terugkomen op de verworvenheden van de schuldeisers die zijn verkregen tijdens de vorige

voor de zitting.

procedure.
Art. XX.48. § 1. Het vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie open verklaart, wordt door toedoen van de
Afdeling 5. Vonnis over het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de gevolgen ervan.

griffier binnen een termijn van vijf dagen bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. XX.46. § 1. De rechtbank behandelt het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie binnen een termijn van vijftien dagen

Het uittreksel vermeldt:

na de neerlegging van het verzoekschrift in het register.
1° in het geval van een natuurlijke persoon, de naam, de voornamen, de plaats en datum van geboorte, de aard van de
Behoudens verzaking aan deze oproeping wordt de schuldenaar uiterlijk drie vrije dagen voor de zitting opgeroepen door

voornaamste activiteit alsmede de handelsnaam waaronder die activiteit wordt uitgeoefend, het adres alsmede de

de griffier.

plaats van zijn hoofdvestiging en het ondernemingsnummer; in het geval van een rechtspersoon, de naam van de
rechtspersoon, de rechtsvorm, de handelsnaam waaronder de activiteit wordt uitgeoefend, de maatschappelijke zetel

De schuldenaar wordt in raadkamer gehoord, tenzij hij uitdrukkelijk de wil heeft geuit om in openbare terechtzitting te

en het ondernemingsnummer; in het geval van een onderneming als bedoeld in artikel I.1, eerste lid, 1°, c), de

worden gehoord.

handelsnaam waaronder de activiteit wordt uitgeoefend, in voorkomend geval het ondernemingsnummer en de zetel
van de activiteit en de identificatiegegevens van de gemachtigde, in voorkomend geval;

Nadat zij het verslag van de gedelegeerd rechter heeft gehoord, doet de rechtbank uitspraak bij vonnis binnen een termijn
van acht dagen na de behandeling van het verzoek. Indien een verzuim of onregelmatigheid bij de neerlegging van de
stukken niet van die aard is dat de rechtbank daardoor wordt verhinderd te onderzoeken of de in artikel XX.45 bepaalde

2° de datum van het vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie opent en de rechtbank die het heeft
gewezen;

voorwaarden vervuld zijn en indien dat verzuim of die onregelmatigheid door de schuldenaar kan worden hersteld, kan de
rechtbank, nadat de schuldenaar gehoord is, de zaak voor verdere behandeling uitstellen.

3° de naam en de voornaam van de gedelegeerd rechter en, in voorkomend geval, van de krachtens de artikelen XX.30 en
XX.31 aangestelde gerechtsmandatarissen, met het elektronisch adres waarop de elektronische mededelingen aan de

§ 2. Indien de voorwaarden vermeld in artikel XX.45 vervuld lijken, verklaart de rechtbank de procedure van gerechtelijke

gedelegeerd rechter moeten worden gericht en met het elektronisch adres van de gerechtsmandataris;

reorganisatie geopend en bepaalt zij de duur van de in artikel XX.39 bedoelde opschorting, die niet langer mag zijn dan
zes maanden.
§ 3. Indien de procedure van gerechtelijke reorganisatie tot doel heeft het akkoord van de schuldeisers te verkrijgen over

4° het doel of de doelstellingen van de procedure, de einddatum van de opschorting en, in voorkomend geval, de plaats,
dag en uur bepaald om uitspraak te doen over een verlenging ervan;

een reorganisatieplan, vermeldt de rechtbank, in het vonnis waarin zij deze procedure open verklaart of in een later vonnis,
de plaats, dag en uur waarop, behoudens verlenging van de opschorting, de terechtzitting zal plaatsvinden waarop zal
overgegaan worden tot de stemming over dit plan en geoordeeld zal worden over de homologatie.
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5° in voorkomend geval, en indien de rechtbank ze reeds kan vaststellen, de voor de stemming en de beslissing over het
reorganisatieplan vastgestelde plaats, dag en uur.

Art. XX.51. § 1. Tijdens de opschorting kan voor schuldvorderingen in de opschorting geen enkel beslag worden gelegd,
onverminderd het recht van de schuldeiser om een wettelijke of conventionele zekerheid te vestigen. Op dergelijke zeker-

§ 2. Indien het vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie opent, betrekking heeft op een onderneming be-

heden is artikel XX.111, 3°, niet van toepassing.

doeld in artikel I.1.14°, geeft de griffier hiervan kennis aan de Orde of Instituut waartoe de schuldenaar behoort.

De reeds eerder gelegde beslagen behouden hun bewarend karakter, maar de rechtbank kan, naar gelang van de omstandigheden, er handlichting gegeven wordt na de gedelegeerde rechter gehoord te hebben in zijn verslag en na de

Art. XX.49. § 1. Indien de procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt tot een collectief akkoord of een overdracht

schuldeiser en de schuldenaar gehoord te hebben, in zoverre de handlichting geen beduidend nadeel veroorzaakt aan de

onder gerechtelijk gezag, stelt de schuldenaar de schuldeisers individueel in kennis van de gegevens vermeld in artikel

schuldeiser. Het verzoek tot handlichting wordt ingeleid bij verzoekschrift.

XX.48 binnen een termijn van acht dagen te rekenen vanaf de dag waarop het vonnis is uitgesproken.
§ 2. Indien de dag die vastgesteld is om over te gaan tot de gedwongen verkoop van roerende goederen afloopt binBovendien voegt hij bij die mededeling de in artikel XX.41, § 2, 7°, bedoelde lijst van schuldeisers alsook het bedrag van

nen een termijn van twee maanden na het neerleggen van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie, en indien

hun schuldvordering, de bijzondere vermelding van de hoedanigheid van buitengewone schuldeiser in de opschorting en

de schuldenaar, in voorkomend geval, geen gebruik gemaakt heeft van het recht tot schorsing in toepassing van artikel

van de bezwaarde goederen.

XX.44, § 2, of indien zijn verzoek werd verworpen, kunnen de werkzaamheden van verkoop op beslag worden verdergezet,
ondanks het vonnis tot opening van gerechtelijke reorganisatie. De schuldenaar die geen gebruik gemaakt heeft van het

De in deze paragraaf bedoelde mededeling wordt elektronisch gedaan, tenzij de schuldeiser geen elektronisch bericht kan

recht tot schorsing in toepassing van artikel XX.44, § 2, kan alsnog aan de rechtbank vragen de schorsing uit te spreken na

ontvangen. De elektronische mededeling bevat de mogelijkheid gegeven aan de bestemmeling om de juistheid te beves-

de gedelegeerd rechter te hebben gehoord in zijn verslag, en de schuldenaar. Het verzoek tot schorsing van de verkoop

tigen. In geval de schuldeiser geen elektronisch bericht kan ontvangen, stelt de schuldenaar de schuldeiser daarvan in

heeft geen schorsende werking. Indien de schorsing van de verkoop is uitgesproken, zullen de kosten voortgebracht uit

kennis met een aangetekende brief met ontvangstbewijs en voegt hij het bewijs van de verzending bij het dossier van de

deze schorsing ten laste zijn van de verzoeker. De termijnen worden berekend overeenkomstig de artikelen 52 en volgen-

gerechtelijke reorganisatie. Het bericht aan de schuldeiser vermeldt dat de schuldeiser zowel elektronisch als op materiële

de van het Gerechtelijk Wetboek.

drager de juistheid kan bevestigen van het bericht.
§ 3. Indien de dag die vastgesteld werd om over te gaan tot de gedwongen verkoop van onroerende goederen afloopt
De schuldenaar plaatst een kopie van zijn mededelingen in het register, of levert, in voorkomend geval, aan de griffier een

binnen een termijn van twee maanden na het neerleggen van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie, en indien

kopie op een materiële drager om ze op te nemen in het in artikel XX.41 bedoelde dossier.

de schuldenaar geen gebruik gemaakt heeft van het recht tot schorsing in toepassing van artikel XX.44, § 2, of indien zijn
verzoek werd verworpen, kunnen de werkzaamheden van verkoop op beslag worden verdergezet, ondanks het vonnis tot

De Koning kan bepalen welke gegevens in de mededeling moeten opgenomen worden.

opening van de gerechtelijke reorganisatie. De termijnen worden berekend overeenkomstig artikelen 52 en volgende van
het Gerechtelijk Wetboek.

§ 2. Elke schuldeiser in de opschorting die het bedrag of de hoedanigheid van een opgenomen schuldvordering op de
lijst bedoeld in artikel XX.41, § 2, 7°, betwist, kan, in geval van voortdurende onenigheid met de schuldenaar, met een

Alleszins zal de notaris de verkoopswerkzaamheden dienen te schorsen indien de volgende cumulatieve voorwaarden

tegensprekelijk verzoekschrift de betwisting voor de rechtbank brengen die de procedure van gerechtelijke reorganisatie

vervuld zijn:

heeft geopend.
1° de rechtbank spreekt de schorsing van de gedwongen verkoopswerkzaamheden uit, op uitdrukkelijk verzoek van de
Elke schuldvordering in de opschorting gebracht op de lijst bedoeld in artikel XX.41, § 2, 7°, in voorkomend geval gewijzigd

schuldenaar in zijn verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie, vooraf of gelijktijdig met de beslissing tot opening

met toepassing van artikel XX.68, kan op dezelfde wijze door elke belanghebbende worden betwist. De vordering wordt

van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, na de gedelegeerd rechter te hebben gehoord in zijn verslag, evenals

gericht tegen de schuldenaar en de schuldeiser in de opschorting van wie de vordering betwist wordt.

de ingeschreven hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers, de beslagleggende schuldeiser en de schuldenaar. Het
verzoek tot schorsing van de verkoop heeft geen schorsend effect. De werkelijke kosten waaraan de notaris werd

De rechtbank oordeelt op verslag van de gedelegeerd rechter, na de derde belanghebbende, de betwiste schuldeiser in de

blootgesteld in het kader van de gedwongen verkoop, tussen zijn aanstelling en het neerleggen van het verzoekschrift

opschorting en de schuldenaar te hebben gehoord.

tot gerechtelijke reorganisatie, zijn ten laste van de schuldenaar;

De schuldeiser legt zijn verzoekschrift neer in het register. De griffier geeft hiervan kennis aan de schuldenaar en in voor-

2° een met deze kosten overeenstemmend bedrag wordt overgemaakt op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder;

komend geval aan de betrokken schuldeisers of aan de tussenkomende partij via het register.
3° De gerechtsdeurwaarder stelt de notaris onmiddellijk in kennis hiervan per exploot;
De schuldenaar legt de aldus gewijzigde schuldeiserslijst in het register neer.
Van het vonnis wordt bij gerechtsbrief kennis gegeven aan de verzoeker, aan de schuldenaar en aan eventuele tussen-

Deze voorwaarden dienen ten minste drie werkdagen voor de dag die werd vastgesteld om over te gaan tot de gedwon-

komende partijen.

gen verkoop, te worden vervuld.
De gerechtsdeurwaarder maakt het overgeschreven bedrag over in handen van de notaris binnen een termijn van vijftien

Afdeling 6. Gevolgen van de beslissing tot reorganisatie.

dagen te rekenen vanaf de ontvangst ervan. Dit bedrag zal bestemd zijn voor de betaling van deze kosten.

Art. XX.50. Tijdens de duur van de opschorting kan voor schuldvorderingen in de opschorting geen enkel middel van

§ 4. In geval van beslag lastens verscheidene schuldenaren van wie een van hun een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie

tenuitvoerlegging op de roerende of onroerende goederen van de schuldenaar worden voortgezet of aangewend.

heeft ingediend, wordt de gedwongen verkoop van roerende en onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de
regels van het roerend of onroerend beslag afhankelijke van het geval , zonder afbreuk te doen aan paragrafen 1 tot 3. In
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Tijdens dezelfde periode kan de schuldenaar niet worden failliet verklaard behoudens op aangifte van de schuldenaar zelf

geval van verkoop op uitvoerend onroerend beslag maakt de notaris in voorkomend geval, na betaling van de hypothe-

en, indien de schuldenaar een rechtspersoon is, kan deze niet gerechtelijk worden ontbonden.

caire en bevoorrechte schuldeisers, het saldo over van het deel van de verkoopprijs dat toekomt aan de schuldenaar, aan
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deze laatste of aan de gerechtsmandataris in geval van opening van een procedure door overdracht onder gerechtelijk
gezag. Deze betaling is bevrijdend evenals de betaling gedaan door de koper overeenkomstig artikel 1641 van het Ge-

3° de verklaring dat zijn verbintenis niet in verhouding is, bij het openen van de procedure, met zijn inkomsten en
vermogen;

rechtelijk Wetboek.
§ 5. In ieder geval dient de schuldenaar onmiddellijk de notaris of de gerechtsdeurwaarder belast met de verkoop van het

4° de kopie van zijn laatste aangifte en het laatste aanslagbiljet in de personenbelasting;

goed schriftelijk in kennis te stellen van de neerlegging van het verzoekschrift bedoeld in artikel XX.41. Indien een verzoek
tot schorsing van de verkoop werd ingesteld door middel van dit verzoekschrift, dient de schuldenaar gelijktijdig de no-

5° het overzicht van alle activa en passiva die zijn patrimonium vormen;

taris hiervan in kennis te stellen.
6° de stukken die de verbintenis houdende de kosteloze zekerheidstelling en de omvang ervan staven;
Art. XX.52. De opschorting heeft geen weerslag op het pand dat specifiek betrekking heeft op schuldvorderingen. Een
pand op een handelsfonds, op een landbouwexploitatie of op een algemeenheid van goederen dat schuldvorderingen

7° elk ander stuk dat van aard is om precies de staat weer te geven van zijn bestaansmiddelen en lasten.

omvat, is geen pand dat specifiek betrekking heeft op schuldvorderingen.
Het verzoekschrift wordt neergelegd in het dossier van de gerechtelijke reorganisatie.
Art. XX.53. De opschorting staat de vrijwillige betaling door de schuldenaar van schuldvorderingen in de opschorting niet
in de weg in zoverre die betaling vereist is voor de continuïteit van de onderneming.

De partijen worden door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen om te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt. De
oproeping vermeldt dat het verzoekschrift en de bijkomende documenten in het register kunnen worden geraadpleegd.

De artikelen XX.111, 2°, en XX.112 zijn niet toepasselijk op de betalingen die tijdens de periode van opschorting worden
gedaan.

De neerlegging van het verzoekschrift schort de middelen van tenuitvoerlegging op.

De schuldvorderingen in de opschorting worden niet in aanmerking genomen in de regelgeving op de overheidsopdracht-

§ 4. Indien de rechtbank de vraag inwilligt, kan de natuurlijke persoon die kosteloos een persoonlijke zekerheid heeft

en om te bepalen of de schuldenaar al dan niet de nadere regels inzake de terugbetaling van de desbetreffende schulden

gesteld voor de schuldenaar, het voordeel van de opschorting genieten en in voorkomend geval, de gevolgen van het

naleeft. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of het bestuur van de belastingen maakt geen gewag van die schulden in de

minnelijk akkoord, het collectief akkoord en de schuldkwijtschelding bedoeld in artikel XX.96.

attesten die ze afleveren.
§ 5. Het vonnis dat de vordering toekent wordt door toedoen van de griffier in het register neergelegd en bij uittreksel
De in artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering wordt niet verhinderd door het vonnis dat

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

de gerechtelijke reorganisatie van de aannemer open verklaart en evenmin door latere beslissingen die door de rechtbank
zijn gewezen tijdens de gerechtelijke reorganisatie of met toepassing van artikel XX.84, § 2.

Art. XX.55. Schuldvergelijking tussen schuldvorderingen in de opschorting en schulden ontstaan tijdens de opschorting
is enkel toegestaan indien deze verknocht zijn.

Art. XX.54. § 1. De opschorting komt ten goede aan de echtgenoot, gewezen echtgenoot, wettelijk samenwonende of
gewezen wettelijk samenwonende van de schuldenaar, die persoonlijk medeverbonden zijn voor de contractuele schulden

Art. XX.56. § 1. Niettegenstaande enige andersluidende contractuele bepaling maakt de aanvraag of opening van de

van de schuldenaar die verbonden zijn met diens beroepsactiviteit. De opschorting komt hen niet ten goede voor per-

procedure van gerechtelijke reorganisatie geen einde aan de lopende overeenkomsten noch aan de modaliteiten van hun

soonlijke of gemeenschappelijke schulden volgend uit overeenkomsten door hen gesloten, ongeacht of die overeenkom-

uitvoering.

sten alleen of samen met de schuldenaar werden gesloten, en die vreemd zijn aan de beroepsactiviteit van de schuldenaar.
De contractuele wanprestatie van de schuldenaar voorafgaand aan de toekenning van de opschorting maakt voor de
Deze bescherming kan de wettelijk samenwonende van wie de verklaring van wettelijke samenwoning werd afgelegd in

schuldeiser geen grond uit voor de beëindiging van de overeenkomst, in zoverre de schuldenaar deze wanprestatie

de zes maanden vóór het indienen van het in artikel XX.41, § 1, bedoelde verzoekschrift tot het instellen van een procedure

ongedaan maakt door de overeenkomst uit te voeren binnen een termijn van vijftien dagen na hiervoor in gebreke te zijn

van gerechtelijke reorganisatie, niet tot voordeel strekken.

gesteld door de schuldeiser in de opschorting, na de toekenning van de opschorting.

§ 2. Onverminderd de toepassing van de artikelen 2043bis tot 2043octies van het Burgerlijk Wetboek, strekt de opschorting

§ 2. Vanaf de opening van de procedure kan de schuldenaar evenwel eenzijdig beslissen de uitvoering van zijn contractu-

niet tot voordeel van de medeschuldenaars en de stellers van persoonlijke zekerheden.

ele verplichtingen op te schorten voor de duur van de opschorting met een mededeling aan de medecontractant overeenkomstig artikel XX.49, § 1, wanneer de reorganisatie van de onderneming zulks noodzakelijkerwijs vereist.

§ 3. Vanaf het vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie open verklaart, kan de natuurlijke persoon die
kosteloos een persoonlijke zekerheid heeft gesteld voor de schuldenaar, vragen dat de rechtbank voor recht zou verklaren

De schuldvordering voor de schade die eventueel verschuldigd zou zijn aan de medecontractant wegens die opschorting,

dat het bedrag van de persoonlijke zekerheid kennelijk niet evenredig is met de mogelijkheid, op het ogenblik waarop de

is onderworpen aan de opschorting.

opschorting wordt toegekend, die hij heeft de schuld terug te betalen, waarbij die mogelijkheid moet worden beoordeeld
zowel ten aanzien van zijn roerende en onroerende goederen als ten aanzien van zijn inkomsten.

Het recht van de schuldenaar om de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen eenzijdig op te schorten, is niet van
toepassing op de arbeidsovereenkomsten.

Daartoe vermeldt de verzoeker in zijn verzoekschrift:
Ingeval de schuldenaar dat recht uitoefent, kan de medecontractant de uitvoering van zijn eigen contractuele verplichtin1° zijn identiteit, beroep en woonplaats;

gen opschorten. Hij kan evenwel geen einde maken aan de overeenkomst enkel en alleen op grond van de eenzijdige
opschorting van de uitvoering ervan door de schuldenaar.

2° de identiteit en woonplaats van de titularis van de vordering waarvan de betaling gewaarborgd is door de
zekerheidsteller;
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§ 3. De strafbedingen, met inbegrip van bedingen tot verhoging van de rentevoet, die ertoe strekken op forfaitaire wijze

§ 4. Het vonnis dat de verlenging toestaat, wordt door toedoen van de griffier binnen een termijn van vijf dagen na de

de potentiële schade te dekken geleden door het niet nakomen van de hoofdverbintenis, blijven zonder gevolg tijdens

dagtekening ervan bekendgemaakt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

de periode van opschorting en tot de integrale uitvoering van het reorganisatieplan ten aanzien van de in het plan opgenomen schuldeisers. De schuldeiser kan evenwel de werkelijke door de niet-naleving van de hoofdverbintenis geleden

Afdeling 8. Wijziging van het doel van de procedure.

schade opnemen in zijn schuldvordering in de opschorting.
Art. XX.60. Op elk ogenblik tijdens de opschorting kan de schuldenaar aan de rechtbank de wijziging vragen van het doel
Art. XX.57. Een schuldvordering die voortvloeit uit lopende overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, met inbegrip

van de procedure, onverminderd artikel XX.39.

van de contractueel verschuldigde rente, is niet onderworpen aan de opschorting in de mate dat zij betrekking heeft op
prestaties verricht nadat de procedure open is verklaard.

Het vonnis waarbij de rechtbank de aanvraag inwilligt, wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en er wordt kennis
van gegeven overeenkomstig artikel XX.49, § 1. Van het vonnis dat het verzoek verwerpt, wordt kennis gegeven aan de

Art. XX.58. In de mate dat de schuldvorderingen ten aanzien van de schuldenaar beantwoorden aan prestaties uitgevoerd

schuldenaar.

tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie door zijn medecontractant, en ongeacht of zij voortvloeien uit nieuwe
verbintenissen van de schuldenaar of uit overeenkomsten die lopen op het ogenblik van het openen van de procedure,

Afdeling 9. Voortijdige beëindiging en sluiting van de procedure.

worden zij beschouwd als boedelschulden in een navolgende vereffening of faillissement of in de verdeling bedoeld in
artikel XX.91 bij overdracht onder gerechtelijk gezag, voor zover er een nauwe band bestaat tussen de beëindiging van de

Art. XX.61. De schuldenaar kan op elk ogenblik tijdens de procedure geheel of gedeeltelijk verzaken aan zijn vordering tot

gerechtelijke reorganisatieprocedure en die procedure.

gerechtelijke reorganisatie.

Fiscale of sociaalrechtelijke heffingen, bijdragen of schulden in hoofdsom ook worden voor de toepassing van dit artikel

Op verzoek van de schuldenaar en na het verslag van de gedelegeerd rechter gehoord te hebben, beëindigt de rechtbank

beschouwd als beantwoordend aan prestaties uitgevoerd door een medecontractant.

de procedure geheel of gedeeltelijk.

De accessoria van fiscale of sociaalrechtelijke heffingen, bijdragen of schulden ontstaan tijdens de procedure van ge-

De schuldenaar kan aan de rechtbank vragen om in het vonnis elk akkoord te noteren dat hij gesloten heeft met de betrok-

rechtelijke reorganisatie worden niet beschouwd als boedelschulden in een navolgende vereffening of faillissement.

ken schuldeisers op het eind van de procedure.
Het vonnis wordt bekendgemaakt overeenkomstig de nadere regels bepaald bij artikel XX.48.

In voorkomend geval worden de contractuele, wettelijke of gerechtelijke vergoedingen, waarvan de schuldeiser de betaling eist op grond van de beëindiging of niet-uitvoering van de overeenkomst, pro rata opgedeeld in verhouding tot het

Art. XX.62. § 1. Wanneer de schuldenaar kennelijk niet meer in staat is de continuïteit van het geheel of een gedeelte van

verband dat zij vertonen met de aan het openen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie voorafgaande of erop

zijn activa of van zijn activiteiten te verzekeren overeenkomstig het doel van de procedure of wanneer de informatie die

volgende periode.

aan de gedelegeerd rechter, aan de rechtbank of aan de schuldeisers is verstrekt bij de neerlegging van het verzoekschrift
of later kennelijk onvolledig of onjuist is, kan de rechtbank de voortijdige beëindiging van de procedure van gerechtelijke

De betaling ervan wordt slechts afgenomen bij voorrang van de opbrengst van de tegelde gemaakte goederen waarop een

reorganisatie bevelen bij een vonnis dat de procedure afsluit.

zakelijk recht is gevestigd, voor zover die prestaties bijgedragen hebben tot het behoud van de zekerheid of de eigendom.
§ 2. De rechtbank doet uitspraak op verzoekschrift van de schuldenaar, op dagvaarding van het openbaar ministerie of
Afdeling 7. Verlenging van de opschorting.

van iedere belanghebbende, gericht tegen de schuldenaar, na het verslag van de gedelegeerd rechter en het advies of de
vorderingen van het openbaar ministerie te hebben gehoord.

Art. XX.59. § 1. Op verzoek van de schuldenaar of van de gerechtsmandataris in het geval van een procedure van overdracht
onder gerechtelijk gezag bedoeld in artikel XX.84 kan de rechtbank de overeenkomstig artikel XX.46, § 2, of overeenkom-

In dat geval kan de rechtbank in hetzelfde vonnis het faillissement van de schuldenaar uitspreken of, indien de schuldenaar

stig dit artikel verleende opschorting verlengen voor de duur die de rechtbank bepaalt.

een rechtspersoon is, de gerechtelijke vereffening uitspreken, wanneer zulks gevraagd is in het verzoek en aan de voor-

De rechtbank oordeelt op verslag van de gedelegeerd rechter. Deze laatste legt zijn verslag in het register neer uiterlijk

waarden hiertoe wordt voldaan.

twee werkdagen voor de zitting.
§ 3. Wanneer de gedelegeerd rechter van oordeel is dat de voortijdige beëindiging van de procedure van gerechtelijke
De maximale duur van de verlengde opschorting bedraagt niet meer dan twaalf maanden vanaf het vonnis dat de op-

reorganisatie verantwoord is in het licht van paragraaf 1, stelt hij een verslag op dat hij in het register neerlegt en aan het

schorting toestaat.

openbaar ministerie mededeelt.

Op straffe van onontvankelijkheid, dient het verzoekschrift uiterlijk vijftien dagen voor het einde van de toegekende ter-

De schuldenaar wordt bij gerechtsbrief opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen binnen acht dagen na het

mijn te worden neergelegd.

plaatsen van het verslag in het register. In de gerechtsbrief wordt vermeld dat het verslag in het register is neergelegd, dat
de schuldenaar ter terechtzitting zal worden gehoord en dat het openbaar ministerie daar de beëindiging van de proce-

§ 2. In buitengewone omstandigheden en wanneer het belang van de schuldeisers dit toelaat, kan deze termijn echter

dure van gerechtelijke reorganisatie kan vorderen.

worden verlengd met maximaal zes maanden.
Ter terechtzitting wordt de schuldenaar gehoord en kan het openbaar ministerie, waarvan het advies wordt gehoord, in
Buitengewone omstandigheden in de zin van deze bepaling zijn in het bijzonder de grootte van de onderneming, de com-

voorkomend geval de voortijdige beëindiging van de procedure vorderen.

plexiteit van de zaak of de hoegrootheid van het behoud van de werkgelegenheid.
§ 3. Tegen de beslissingen gewezen op grond van dit artikel is geen verzet of hoger beroep toegelaten.

§ 4. Het vonnis wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bij artikel XX.48, bepaalde nadere regels en er wordt kennis van
gegeven aan de schuldenaar per gerechtsbrief.
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Art. XX.63. Vanaf het ogenblik van de uitspraak van het vonnis dat de voortijdige beëindiging van de procedure van ge-

HOOFDSTUK 3. Gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord.

rechtelijke reorganisatie beveelt of dat ze afsluit, eindigt de opschorting en oefenen de schuldeisers opnieuw volledig hun
rechten en vorderingen uit.

Art. XX.67. De procedure van het collectief akkoord heeft het doel een akkoord van de schuldeisers te verkrijgen over een
reorganisatieplan.

Hetzelfde gebeurt wanneer de opschorting verstrijkt zonder verlengd te zijn met toepassing van artikel XX.59 of XX.85,
derde lid.

Art. XX.68. § 1. De schuldeiser in de opschorting of elke derde belanghebbende die het bedrag of de hoedanigheid van
zijn schuldvordering betwist met toepassing van artikel XX.49, § 2, dient het verzoekschrift in uiterlijk een maand voor de

HOOFDSTUK 2. Gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord.

in artikel XX.78 bedoelde zitting.

Art. XX.64. De procedure van het minnelijk akkoord strekt tot het afsluiten van een akkoord tussen de schuldenaar en alle

De rechtbank beslist, uiterlijk vijftien dagen voor dezelfde zitting op verslag van de gedelegeerd rechter, over het bedrag of

schuldeisers of ten minste twee schuldeisers met het oog op de gezondmaking van de financiële toestand of de reorgan-

de hoedanigheid van de schuldvordering. De griffie geeft kennis van de beslissing aan de schuldeiser en aan de schulde-

isatie van zijn onderneming.

naar via het register.

Art. XX.65. § 1. Wanneer de procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt tot het afsluiten van een of meerdere min-

§ 2. Indien geen enkele betwisting werd gebracht voor de rechtbank uiterlijk een maand voor de in artikel XX.78 bedoelde

nelijke akkoorden, streeft de schuldenaar dit doel na onder het toezicht van de gedelegeerd rechter en, in voorkomend

rechtszitting kan de betrokken schuldeiser, onverminderd de toepassing van artikel XX.69, enkel stemmen en in het plan

geval, met de hulp van de ondernemingsbemiddelaar of van de, met toepassing van artikel XX.31 aangestelde, gerechts-

worden opgenomen voor het bedrag voorgesteld door de schuldenaar in de in artikel XX.49 bedoelde mededeling.

mandataris.
Art. XX.69. Indien de betwisting niet tot haar bevoegdheid behoort, bepaalt de rechtbank het bedrag of de hoedanigheid
§ 2. De artikelen 1328 van het Burgerlijk Wetboek, XX.111, 2° en 3°, en XX.112 zijn niet toepasselijk op een minnelijk akkoord

waarvoor de schuldvordering voorlopig zal aanvaard worden in de werkzaamheden van de gerechtelijke reorganisatie en

noch op de handelingen verricht ter uitvoering ervan.

verwijst de partijen naar de bevoegde rechtbank opdat die ten gronde oordeelt. Hetzelfde geldt indien de betwisting tot
haar bevoegdheid behoort maar de beslissing over de betwisting niet binnen een voldoende korte termijn zou kunnen

§ 3. Indien een minnelijk akkoord bereikt wordt, homologeert de rechtbank dit akkoord, oordelend op tegensprekelijk ver-

worden genomen.

zoekschrift van de schuldenaar en op verslag van de gedelegeerd rechter, verklaart het uitvoerbaar en sluit de procedure.
Op verslag van de gedelegeerd rechter kan de rechtbank op elk ogenblik, in geval van volstrekte noodzakelijkheid en op
In voorkomend geval kan de rechtbank, op tegensprekelijk verzoekschrift van de schuldenaar gematigde termijnen ver-

eenzijdig verzoekschrift van de schuldenaar of een schuldeiser, de beslissing tot vaststelling van het bedrag of de hoedan-

lenen zoals bedoeld in artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek.

igheid van de schuldvordering in de opschorting wijzigen op basis van nieuwe elementen.

§ 4. De beslissing inzake homologatie of toekenning van gematigde termijnen kan de opdracht verlengen van de onder-

Tegen het vonnis dat het voorlopig aanvaarde bedrag of de hoedanigheid van de schuldvordering bepaalt, staat geen

nemingsbemiddelaar of van de gerechtsmandataris aangewezen overeenkomstig artikel XX.31 om de uitvoering van het

enkel rechtsmiddel open.

minnelijk akkoord of van de verplichtingen van de schuldenaar te vergemakkelijken.
Art. XX.70. § 1. Tijdens de opschorting werkt de schuldenaar een plan uit samengesteld uit een beschrijvend en een bep§ 5. Die beslissingen worden bekendgemaakt volgens de nadere regels bedoeld in artikel XX.48.

alend gedeelte.

§ 6. Bij een navolgende samenloop van schuldeisers geniet de eventuele kostprijs de wettelijke formaliteiten inzake te-

In voorkomend geval staat de gerechtsmandataris of de ondernemingsbemiddelaar aangesteld door de rechtbank met

genwerpbaarheid aan derden van de door het minnelijk akkoord verleende rechten het voorrecht bedoeld in de artikelen

toepassing van de artikelen XX.31 of XX.36 de schuldenaar bij om het plan op te stellen.

17 en 19, 1°, van de hypotheekwet van 16 december 1851.

§ 2. Het beschrijvend gedeelte van het plan beschrijft de staat van de onderneming, de moeilijkheden die ze ondervindt
en de middelen waarmede zij deze wil verhelpen.

Wanneer de voorzitter van de rechtbank het einde van de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar of van de gerechtsmandataris aangewezen overeenkomstig artikel XX.31 vaststelt, stelt hij zijn staat van kosten en ereloon vast.

Het omschrijft nader hoe de schuldenaar de rendabiliteit van de onderneming zal herstellen.

Bij een navolgende samenloop van schuldeisers geniet de schuldvordering op grond daarvan het voorrecht bedoeld in de

§ 3. Het bepalend gedeelte van het plan bevat de maatregelen om de schuldeisers in de opschorting opgenomen op de

artikelen 17 en 19, 1°, van de hypotheekwet van 16 december 1851.

lijst bedoeld in de artikelen XX.41, § 2, 7°, en XX.77, te voldoen.

§ 7. Dit artikel geldt onverminderd de verplichtingen de werknemers of hun vertegenwoordigers te raadplegen en in te

Art. XX.71. Het reorganisatieplan beschrijft nauwkeurig de rechten van alle personen die titularis zijn van schuldvorderin-

lichten overeenkomstig de bestaande wettelijke of conventionele bepalingen.

gen in de opschorting en van de wijziging van de rechten ten gevolge van de stemming en de homologatie van het reorganisatieplan.

§ 8. De schuldeisers die partij zijn bij een minnelijk akkoord kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door de schuldenaar,
door een andere schuldeiser of door derden enkel en alleen omdat dat minnelijk akkoord de continuïteit van het geheel of

Art. XX.72. Het plan vermeldt de voorgestelde betalingstermijnen en de verminderingen op de schuldvorderingen in de

een gedeelte van de activa of van de activiteiten niet daadwerkelijk mogelijk heeft gemaakt.

opschorting, in kapitaal en interest, verhogingen, boeten en kosten. Het kan behalve wat schuldvorderingen van de entiteiten bedoeld in artikel I.1, tweede lid, 1°, c), betreft, in de omzetting van schuldvorderingen in aandelen voorzien. Het

Art. XX.66. De gevolgen van het minnelijk akkoord komen ten goede aan de natuurlijke persoon die kosteloos een per-

kan ook voorzien in een gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën van schuldvordering onder meer op grond

soonlijke zekerheid heeft gesteld voor de schuldenaar en wiens verzoek, bedoeld in artikel XX.54, § 3, werd ingewilligd.
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van de omvang of de aard ervan. Het plan kan eveneens in een maatregel voorzien voor de verzaking aan de interest, ver-

terugbetaling van de betrokken buitengewone schuldeisers in de opschorting redelijkerwijze mogelijk maken, en dat bij

hogingen, boeten en kosten of de herschikking van de betaling ervan, alsook in de prioritaire aanrekening van betalingen

ontstentenis van dit bewijs de rechtbank beveelt dat een einde wordt gemaakt aan die opschorting.

op de hoofdsom van de schuldvordering.
Behoudens hun individuele toestemming of een minnelijk akkoord gesloten overeenkomstig artikel XX.37 of XX.65, waarHet plan vermeldt welke schuldvorderingen nog betwist zijn met toepassing van de artikelen XX.49 of XX.68, ten einde

van een kopie is gevoegd bij het plan op het ogenblik van de neerlegging in het register, mag het plan geen enkele andere

belanghebbenden in te lichten over de omvang en hun grondslag.

maatregel bevatten die de rechten van die schuldeisers aantast.

Het plan kan ook de gevolgen evalueren die de goedkeuring van het plan zou meebrengen voor de betrokken schuldeisers.

Art. XX.75. Het reorganisatieplan kan voorzien in de vrijwillige overdracht van het geheel of een gedeelte van de activa of
van de activiteiten.

Het kan ook bepalen dat geen schuldvergelijking mogelijk zal zijn tussen de schuldvorderingen in de opschorting en de
schulden van de schuldeiser-titularis die zijn ontstaan na de homologatie. Een dergelijk voorstel kan niet gedaan worden

Art. XX.76. De uitvoeringstermijn van het plan mag niet langer zijn dan vijf jaar, te rekenen van de homologatie ervan.

met betrekking tot samenhangende vorderingen.
Art. XX.77. De schuldenaar legt minstens twintig dagen voor de rechtszitting bepaald in het vonnis bedoeld in artikel
Wanneer de continuïteit van de onderneming een vermindering van de loonmassa vereist, wordt in een sociaal luik van

XX.48 in het register, het plan neer bedoeld in artikel XX.70 alsook de lijst van de schuldeisers, desgevallend aangepast

het reorganisatieplan voorzien, voor zover over een dergelijk plan niet eerder was onderhandeld. In voorkomend geval kan

met toepassing van de artikelen XX.49 of XX.68, met vermelding van de lopende betwistingen van schuldvorderingen

het in ontslagen voorzien.

of aangepast om rekening te houden met de eventuele verrichte betalingen met toepassing van artikel XX.53, eerste lid.

Bij de uitwerking van dit plan worden de vertegenwoordigers van het personeel in de ondernemingsraad, of, indien er

Zodra het plan in het register geplaatst is, ontvangen de schuldeisers in de opschorting, opgenomen op de lijst van de

geen is, in het comité voor preventie en bescherming op het werk, of, indien er geen is, de vakbondsafvaardiging of, indien

schuldeisers door toedoen van de griffier, een bericht, dat vermeldt:

er geen is, een werknemersafvaardiging gehoord.
- dat dit plan onderzocht wordt en dat zij het kunnen raadplegen in het register;
Art. XX.73. De voorstellen bevatten voor alle schuldeisers een betalingsvoorstel dat niet minder dan 20 procent van het
bedrag van de schuldvordering in hoofdsom mag bedragen.

- de plaats, datum en uur waarop de zitting zal plaatsvinden waarop zal overgegaan worden tot de stemming over dit
plan, en die zal gehouden worden ten minste vijftien dagen na dit bericht;

Als het plan in een gedifferentieerde behandeling van de schuldeisers voorziet, mag de behandeling van de openbare
schuldeisers die een algemeen voorrecht genieten, niet minder gunstig zijn dan die welke de best behandelde gewone
schuldeisers in de opschorting genieten. Overeenkomstig het derde lid en met een strikte motivering kan in een lager

- dat zij op de zitting, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, hun opmerkingen met betrekking tot het voorgestelde plan
zullen kunnen formuleren;

percentage worden voorzien.
Het plan kan voor de hierboven vermelde schuldeisers of categorieën van schuldeisers, lagere percentages voorstellen op

dat enkel de schuldeisers in de opschorting op wier rechten het plan een weerslag heeft, aan de stemming kunnen

basis van dwingende en met redenen omklede vereisten die verband houden met de continuïteit van de onderneming.

deelnemen.

Het reorganisatieplan kan niet voorzien in:

De gedelegeerd rechter kan beslissen dat de medeschuldenaars, de borgen en de andere persoonlijke zekerheidstellers
deze mededeling ook zullen ontvangen en dat zij op dezelfde wijze hun opmerkingen kunnen laten gelden.

- een vermindering of kwijtschelding van schuldvorderingen in de opschorting ontstaan uit arbeidsprestaties 		
met uitsluiting van de fiscale of sociale bijdragen of schulden;

De schuldenaar informeert de vertegenwoordigers van de werknemers, bedoeld in artikel XX.72, laatste lid, over de inhoud
van dit plan met inbegrip van de rechten van de buitengewone schuldeisers die werden gewijzigd met toepassing van

- een vermindering van de onderhoudsschulden, noch van de schulden die voor de schuldenaar voortvloeien uit de

artikel XX.73.

verplichting tot herstel van de door zijn schuld veroorzaakte schade die verbonden is aan het overlijden of aan de
aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon;

Art. XX.78. Op de dag gemeld aan de schuldeisers overeenkomstig artikel XX.77, hoort de rechtbank het verslag van de
gedelegeerd rechter dat deze uiterlijk twee werkdagen vooraf neerlegt in het register, en de middelen van de schuldenaar

- een vermindering of kwijtschelding van strafrechtelijke boeten.

en de schuldeisers.

Art. XX.74. Onverminderd de betaling van de interest die hen conventioneel of wettelijk op hun schuldvorderingen ver-

Het reorganisatieplan wordt geacht goedgekeurd te zijn door de schuldeisers wanneer de meerderheid van hen, verte-

schuldigd is, kan het plan in de opschorting voorzien van de uitoefening van de bestaande rechten van de buitengewone

genwoordigd door hun schuldvorderingen, de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen vertegenwoordigen,

schuldeisers in de opschorting, voor een duur die vierentwintig maanden niet mag overschrijden vanaf het vonnis van

voor stemmen.

homologatie bedoeld in artikel XX.79.
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Het plan kan onder dezelfde voorwaarden in een buitengewone verlenging van die opschorting voorzien voor een ter-

De schuldeiser neemt deel aan de stemming in persoon, per geschreven in het register neergelegde volmacht of via de

mijn van maximum twaalf maanden. In dit geval bepaalt het plan dat bij het verstrijken van de eerste termijn die voor de

door hem aangestelde advocaat die zonder bijzondere volmacht kan optreden.

opschorting is bepaald, de schuldenaar aan de rechtbank, nadat zijn schuldeiser is gehoord, het bewijs moet leveren dat

De geschreven volmacht moet minstens twee werkdagen voor de rechtszitting bepaald in het vonnis bedoeld in artikel

de financiële toestand en verwachte inkomsten van de onderneming na het verstrijken van deze periode de integrale

XX.47 in het register zijn neergelegd.
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Voor de berekening van de meerderheden wordt rekening gehouden met de schuldeisers en de verschuldigde bedragen

Als het vonnis de homologatie verwerpt, schort het hoger beroep de uitspraak op.

neergelegd door de schuldenaar overeenkomstig artikel XX.77, alsmede door de schuldeisers wier schuldvorderingen achteraf voorlopig werden toegevoegd in toepassing van de artikelen XX.68 en XX.69.

Art. XX.82. De homologatie van het reorganisatieplan maakt het bindend voor alle schuldeisers in de opschorting.

Met de schuldeisers die niet aan de stemming deelnamen en hun schuldvorderingen wordt geen rekening gehouden bij

De betwiste, maar na de homologatie gerechtelijk erkende schuldvorderingen in de opschorting, worden betaald op de

het berekenen van de meerderheden.

wijze die is bepaald voor de schuldvorderingen van dezelfde aard. In geen geval kan de uitvoering van het reorganisatieplan geheel of gedeeltelijk opgeschort worden door de met betrekking tot deze betwistingen genomen beslissingen.

Art. XX.79. § 1. Binnen vijftien dagen na de zitting, en in elk geval vóór de vervaldag van de met toepassing van de artikelen XX.48 en XX.59 bepaalde opschorting, beslist de rechtbank of zij al dan niet het reorganisatieplan homologeert.

De schuldvorderingen in de opschorting die niet opgenomen zijn in de in artikel XX.41, § 2, 7°, bedoelde lijst noch in het reorganisatieplan, in voorkomend geval gewijzigd met toepassing van artikel XX.68, en die geen aanleiding hebben gegeven

§ 2. Indien de rechtbank oordeelt dat de pleegvormen niet werden nageleefd of dat het plan de openbare orde schendt,

tot betwisting, worden betaald na de volledige uitvoering van het plan, op de wijze die is bepaald voor de schuldvorderin-

mag zij bij een met redenen omklede beslissing en vooraleer recht te doen, aan de schuldenaar toestaan een aangepast

gen van dezelfde aard. Indien de schuldeiser echter niet behoorlijk werd ingelicht tijdens de opschorting, wordt hij betaald

reorganisatieplan aan de schuldeisers voor te leggen volgens de pleegvormen van artikel XX.77. De rechtbank vermeldt in

op de wijze en in de mate die het gehomologeerd plan bepaalt voor gelijkaardige schuldvorderingen.

een enkele beslissing alle bezwaren die zij meent te moeten opwerpen ten aanzien van het voorgelegde reorganisatieplan.
In dit geval beslist zij dat de periode van opschorting wordt verlengd, zonder dat de bij artikel XX.59 bepaalde maximum-

Tenzij het plan uitdrukkelijk anders bepaalt, bevrijdt de volledige uitvoering ervan de schuldenaar geheel en definitief,

termijn echter kan worden overschreden. Zij stelt ook de datum vast van de zitting waarop zal overgegaan worden tot de

voor alle schuldvorderingen die erin voorkomen.

stemming over het plan. Tegen de op grond van deze paragraaf gewezen beslissingen kan slechts hoger beroep of verzet
worden ingesteld samen met het eindvonnis over de homologatie.

Artikel XX.111, 2°, is niet van toepassing op de betalingen verricht door de schuldenaar in het kader van de uitvoering van
het plan.

§ 3. De homologatie kan slechts geweigerd worden in geval van niet-naleving van de pleegvormen die door deze wet
worden opgelegd of wegens schending van de openbare orde.

Onverminderd de artikelen 2043bis tot 2043octies van het Burgerlijk Wetboek en onverminderd de gevolgen van een bijzonder akkoord bedoeld in artikel XX.74, komt het plan de medeschuldenaars en de stellers van persoonlijke zekerheden

Ze kan niet aan enige voorwaarde onderworpen worden die niet in het reorganisatieplan vervat is noch er enige wijziging

niet ten goede. Het standpunt van een schuldeiser betreffende het plan, doet geen afbreuk aan de rechten die de schulde-

in aanbrengen.

iser kan laten gelden tegen de derde die zekerheid heeft gesteld.

§ 4. Onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het reorganisatieplan, sluit het vonnis

De gevolgen van het collectief akkoord komen ten goede aan de natuurlijke persoon die kosteloos een persoonlijke zeker-

dat oordeelt over de homologatie, de reorganisatieprocedure af.

heid heeft gesteld voor de schuldenaar en wiens verzoek, bedoeld in artikel XX.54, § 3, werd ingewilligd.

Het wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, door toedoen van de griffier.
Art. XX.83. Elke schuldeiser kan, door de dagvaarding van de schuldenaar, de intrekking van het reorganisatieplan vorArt. XX.80. De rechtbank oordeelt over de homologatie niettegenstaande elke vervolging die is ingesteld tegen de

deren wanneer het niet stipt wordt uitgevoerd, of wanneer hij aantoont dat het niet anders zal kunnen en dat hij er schade

schuldenaar of zijn bestuurders.

door zal lijden. De procureur des Konings kan op dezelfde wijze de intrekking vorderen wanneer hij de niet-uitvoering van
het geheel of een gedeelte van het plan vaststelt.

Art. XX.81. Tegen het vonnis dat oordeelt over de homologatie staat geen verzet open.
De rechtbank oordeelt, na de schuldenaar te hebben gehoord. Het vonnis dat het plan intrekt, wordt bekendgemaakt in
Hoger beroep kan worden ingesteld door de schuldenaar, indien de homologatie wordt geweigerd, en door de partijen die

het Belgisch Staatsblad door toedoen van de griffier. Indien het vonnis betrekking heeft op een beroepsbeoefenaar van

tijdens de procedure in het geding bij verzoekschrift zijn tussengekomen, indien de homologatie wordt toegekend. Het

een vrij beroep bedoeld in artikel I.1.14°, geeft de griffier hiervan kennis aan de Orde of Instituut waartoe de titularis van

door een schuldeiser ingestelde hoger beroep is gericht tegen alle partijen die in het geding zijn tussengekomen alsook

een vrij beroep behoort.

tegen de schuldenaar.
De faillietverklaring van de schuldenaar leidt van rechtswege tot de intrekking van het reorganisatieplan.
Het hoger beroep wordt ingesteld bij verzoekschrift dat op de griffie van het hof van beroep wordt neergelegd binnen
vijftien dagen na de kennisgeving van het vonnis. Het kan worden ingesteld zelfs voor de bekendmaking van de beslissing

De intrekking van het reorganisatieplan ontneemt het elke uitwerking, behoudens wat betreft de reeds uitgevoerde

over de homologatie.

betalingen en verrichtingen, onder meer de reeds verrichte overdracht van het geheel of een gedeelte van de activa of van
de activiteiten. De intrekking heeft tot gevolg dat de schuldenaar en de schuldeisers zich in dezelfde toestand bevinden,

De zaak wordt behandeld, bij hoogdringendheid, op de inleidingszitting of op een nabijgelegen zitting. De gedelegeerd

behalve wat de voornoemde elementen betreft, als er geen gehomologeerd reorganisatieplan zou geweest zijn.

rechter wordt gehoord in zijn verslag. Het verslag kan evenwel ook schriftelijk worden gedaan en moet dan neergelegd
worden in het register uiterlijk twee dagen voor de zitting.

De rechtbank kan ambtshalve, vanaf de eerste verjaardag van de homologatiebeslissing, de schuldenaar jaarlijks oproepen
om verslag uit te brengen over de uitvoering van het collectief akkoord. De verklaringen van de schuldenaar worden door

De rechter in hoger beroep beschikt over de mogelijkheden geboden in artikel XX.79.

de griffier opgenomen om gevoegd te worden bij het dossier van de gerechtelijke reorganisatie.

De griffier van het hof van beroep geeft bij gerechtsbrief kennis van het verzoekschrift aan de geïntimeerden en, in voor-

Op gemotiveerd verzoek van de schuldenaar, kan de rechtbank bij vonnis vaststellen dat het reorganisatieplan correct

komend geval, aan hun advocaat, uiterlijk op de eerste werkdag na de neerlegging ervan.

werd uitgevoerd, mits bewijs van uitvoering van het reorganisatieplan volgens de voorwaarden of met akkoord van de
betrokken schuldeisers in afwijking ervan.
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HOOFDSTUK 4. Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag.

Art. XX.86. § 1. Onverminderd de bepalingen van dit boek verduidelijkt een collectieve arbeidsovereenkomst die gesloten
is in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard is door de Koning de nadere regels voor de overdracht

Art. XX.84. § 1. De overdracht onder gerechtelijk gezag van het geheel of een gedeelte van de activiteiten kan door de

van de rechten en verplichtingen van de werknemers die betrokken zijn bij een overdracht van onderneming onder ge-

rechtbank bevolen worden met het oog op het behoud ervan wanneer de schuldenaar ermee instemt in zijn verzoekschrift

rechtelijk gezag.

tot gerechtelijke reorganisatie of later in de loop van de procedure.
Als de schuldenaar in de loop van de procedure instemt met een overdracht onder gerechtelijk gezag, worden de verte-

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst regelt:

genwoordigers van het personeel in de ondernemingsraad of, indien er geen is, in het comité voor preventie en bescherming op het werk, of, indien er geen is, de vakbondsafvaardiging, of, indien er geen is, een werknemersafvaardiging gehoord.

1° de informatieverstrekking aan de bij de overdracht onder gerechtelijk gezag betrokken werknemers, indien er in de
onderneming noch een ondernemingsraad noch een vakbondsafvaardiging is;

§ 2. Dezelfde overdracht kan op dagvaarding van de procureur des Konings, van een schuldeiser of van eenieder die een
belang heeft om het geheel of een gedeelte van de onderneming te verwerven, bevolen worden:

2° de informatie die de gerechtsmandataris moet overmaken aan de verkrijger en de betrokken werknemers op basis van
de gegevens die de schuldenaar moet verstrekken;

1° wanneer de schuldenaar zich in staat van faillissement bevindt zonder een procedure van gerechtelijke reorganisatie
te hebben aangevraagd;

3° het behoud van de rechten en verplichtingen van de bij een overdracht onder gerechtelijk gezag betrokken
werknemers, met inbegrip van de afwijkingsmogelijkheden hierop;

2° wanneer de rechtbank de vordering tot het openen van de procedure met toepassing van artikel XX.46 verwerpt, er de
vroegtijdige beëindiging van beveelt met toepassing van artikel XX.62 of het reorganisatieplan intrekt met toepassing

4° de keuze van de werknemers die zullen worden overgenomen;

van artikel XX.83;
5° de nadere regels voor het sluiten van een overeenkomst van voorgenomen overdracht tussen de schuldenaar of de
3° wanneer de schuldeisers het reorganisatieplan niet goedkeuren met toepassing van artikel XX.78;

gerechtsmandataris en de verkrijger, alsook de inhoud van deze overeenkomst aangaande de rechten en de
verplichtingen van de overgenomen werknemers;

4° wanneer de rechtbank de homologatie van het reorganisatieplan weigert met toepassing van artikel XX.79.
6° het lot van de schulden jegens de overgenomen werknemers.
De vordering tot overdracht kan ingesteld worden in de dagvaarding die strekt tot de voortijdige beëindiging van de
procedure tot reorganisatie of de intrekking van het reorganisatieplan, of in een afzonderlijk exploot gericht tegen de

§ 3. De keuze van de werknemers die zullen worden overgenomen, behoort aan de verkrijger.

schuldenaar.

De keuze van de verkrijger moet worden bepaald door technische, economische en organisatorische redenen en moet
gebeuren zonder verboden differentiatie.

§ 3. Wanneer zij de overdracht beveelt in hetzelfde vonnis als dit waarin zij het verzoek tot opening van de procedure
van gerechtelijke reorganisatie verwerpt, de voortijdige beëindiging ervan beveelt, het reorganisatieplan intrekt of de ho-

Inzonderheid de werknemersvertegenwoordigers in de overgedragen onderneming of het overgedragen gedeelte van de

mologatie weigert, oordeelt de rechtbank op verslag van de gedelegeerd rechter en gelast zij hem verslag uit te brengen

onderneming mogen niet anders worden behandeld, alleen vanwege de activiteit uitgeoefend als werknemersvertegen-

over de uitvoering van de overdracht.

woordiger in de overgedragen onderneming of het overgedragen gedeelte van de onderneming.

Wanneer hij de overdracht beveelt in een ander vonnis dan dit waarbij de opschorting wordt beëindigd, wijst de rechtbank

Behoudens bewijs van het tegendeel wordt de afwezigheid van verboden differentiatie geacht bewezen te zijn indien de

een rechter in de rechtbank, de voorzitter uitgezonderd, of een rechter in handelszaken aan om verslag uit te brengen over

voor de overdracht onder gerechtelijk gezag bestaande verhouding tussen de werknemers van de overgedragen onder-

de uitvoering van de overdracht.

neming of het overgedragen gedeelte van de onderneming en hun vertegenwoordigers in de organen van die onder-

§ 4. De bepalingen van dit artikel gelden onverminderd de verplichtingen de werknemers of hun vertegenwoordigers te

neming of dat gedeelte van de onderneming na de overdracht behouden blijft.

raadplegen en in te lichten op grond van de bestaande wettelijke of conventionele bepalingen.
§ 4. De in paragraaf 1 bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst kan de verkrijger en de overgenomen werknemer toestaArt. XX.85. Het vonnis dat de overdracht beveelt, wijst een gerechtsmandataris aan die wordt gelast met het organiseren

an om de individuele arbeidsovereenkomst op het ogenblik van de overdracht onder gerechtelijk gezag te wijzigen, voor

en realiseren van de overdracht in naam en voor rekening van de schuldenaar. Het bepaalt het voorwerp van de overdracht

zover de aangebrachte wijzigingen hoofdzakelijk verband houden met technische, economische of organisatorische re-

of laat die bepaling over aan het oordeel van de gerechtsmandataris.

denen.

Indien de overdracht betrekking heeft op een onderneming bedoeld in artikel I.1.14°, wijst de rechtbank ten minste één

§ 5. De verkrijger, de schuldenaar of de gerechtsmandataris kan, bij verzoekschrift dat wordt gericht aan de arbeidsrecht-

gerechtsmandataris aan die lid is van de Orde of Instituut, op basis van de lijst bedoeld in artikel XX.20, waartoe de beroeps-

bank van de maatschappelijke zetel of de hoofdinrichting van de schuldenaar, de homologatie vragen van de in paragraaf

beoefenaar bij de overdracht betrokken behoort.

2, 5°, bedoelde overeenkomst van voorgenomen overdracht.
De arbeidsrechtbank gaat na of de ondertekenende partijen de wettelijke voorwaarden vervuld hebben en of de openbare

De rechtbank kan, in hetzelfde vonnis, een bijkomende opschorting bevelen voor niet meer dan zes maanden te rekenen

orde werd nageleefd.

van haar beslissing, met de gevolgen bepaald in de artikelen XX.50 tot XX.58.
De rechtbank spreekt zich bij hoogdringendheid uit, na de vertegenwoordigers van de werknemers en de verzoeker te
Het vonnis wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad door toedoen van de aangewezen gerechtsman-

hebben gehoord.

dataris.
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§ 6. Als de homologatie wordt verleend, kan de verkrijger tot geen andere schulden en verplichtingen worden gehouden

onder opgave van de redenen waarom de verkoop uit de hand geboden is. Hij voegt hierbij een schattingsverslag evenals

dan die welke voorkomen in de overeenkomst waarvan de homologatie is aangevraagd. Het implementeren van de wi-

een getuigschrift van de Algemene Administratie van de patrimoniumdocumentatie dat dateert van na de opening van de

jzigingen in de arbeidsvoorwaarden die collectief zijn overeengekomen of worden toegepast, is onderworpen aan de op-

reorganisatieprocedure en dat melding maakt van de bestaande inschrijvingen en van elke overschrijving van bevelen of

schortende voorwaarde van het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst die de bewoordingen ervan overneemt.

beslagen op de genoemde onroerende goederen. Het ontwerp en zijn bijlagen worden in het register neergelegd.

Art. XX.87. § 1. De aangewezen gerechtsmandataris organiseert en verricht de door de rechtbank bevolen overdracht

De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, evenals zij die een bevel of een beslagexploot hebben doen

door de verkoop of de overdracht van de voor het behoud van het geheel of een gedeelte van de activiteit van de onder-

overschrijven, moeten ten minste acht dagen voor de zitting bij gerechtsbrief worden opgeroepen. Zij kunnen van de

neming noodzakelijke of nuttige roerende of onroerende activa.

rechtbank vorderen dat de machtiging om uit de hand te verkopen afhankelijk wordt gesteld van bepaalde voorwaarden
zoals een minimumverkoopprijs.

Hij zoekt en wint offertes in en waakt bij voorrang over het behoud van het geheel of een gedeelte van de activiteit van de
onderneming, rekening houdend met de rechten van de schuldeisers.

In alle gevallen, vindt de verkoop plaats overeenkomstig het ontwerp goedgekeurd door de rechtbank en door het ambt
van de notaris die het ontwerp heeft opgesteld.

Hij kiest voor de verkoop of de overdracht, openbaar of uit de hand, in welk geval hij in zijn offerteaanvraag de door de
bieders te volgen procedure vaststelt. Hij bepaalt inzonderheid de uiterste termijn waarbinnen de offertes hem moeten

§ 3. Wanneer onroerende goederen in mede-eigendom toebehoren aan de schuldenaar en aan andere personen, kan de

worden bezorgd en waarna geen enkele nieuwe offerte in aanmerking kan worden genomen. Indien hij voornemens is

rechtbank op verzoek van de gerechtsmandataris, de verkoop van de onverdeelde onroerende goederen bevelen. De in-

een offerte mee te delen aan andere bieders teneinde ervoor te zorgen dat één keer of verschillende keren hoger wordt

geschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, de schuldeisers die een bevel of een beslagexploot hebben doen

geboden, maakt hij daarvan melding en verduidelijkt hij de wijze waarop dat opbod zal worden georganiseerd. Hij geeft

overschrijven, alsook de schuldenaar en de andere mede-eigenaars dienen ten minste acht dagen voor de zitting bij ge-

aan, in voorkomend geval, welke waarborgen inzake werkgelegenheid en betaling van de verkoopprijs, alsook welke fi-

rechtsbrief tot de machtigingsprocedure te worden opgeroepen. De verkoop vindt in dat geval plaats op verzoek van de

nanciële ondernemingsplannen en projecten moeten medegedeeld worden. Opdat een offerte in aanmerking zou kun-

gerechtsmandataris alleen.

nen worden genomen, moet de geboden prijs voor alle verkochte of overgedragen activa gelijk zijn aan of hoger zijn dan
de vermoedelijke waarde van gedwongen tegeldemaking in geval van faillissement of vereffening.

In geval van akkoord van alle mede-eigenaars aangaande de verkoop van het onverdeeld onroerend goed, kan de rechtbank de verkoop machtigen, op gezamenlijk verzoek van de gerechtsmandataris en de andere mede-eigenaars, nadat de

§ 2. Ingeval een offerte uitgaat van personen die controle op de onderneming uitoefenen of hebben uitgeoefend geduren-

ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, de schuldeisers die een bevel of een beslagexploot hebben doen

de zes maanden voorafgaand aan de opening van de procedure, en die rechtstreeks of onrechtstreeks de controle hebben

overschrijven, evenals de schuldenaar ten minste acht dagen voor de zitting bij gerechtsbrief werden opgeroepen.

over rechten die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van haar activiteiten, kan die offerte slechts in aanmerking worden

§ 4. Wanneer de verkoop betrekking heeft op roerende goederen, met inbegrip van een handelszaak, en de gerechtsman-

genomen op voorwaarde dat die rechten onder dezelfde voorwaarden toegankelijk zijn voor de andere bieders.

dataris ervoor kiest om uit de hand te verkopen, dienen de schuldeisers die hun zekerheden hebben laten inschrijven of
registreren ten minste acht dagen voor de zitting bij gerechtsbrief bij de machtigingsprocedure te worden opgeroepen. Zij

§ 3. De kandidaat-bieder kan één of meer lopende overeenkomsten aanwijzen die niet intuitu personae zijn gesloten tus-

kunnen van de rechtbank vorderen dat de machtiging om uit de hand te verkopen afhankelijk wordt gesteld van bepaalde

sen de schuldenaar en één of meer medecontractanten die hij integraal wenst over te nemen met inbegrip van uitstaande

voorwaarden zoals een minimumverkoopprijs.

schulden, indien zijn offerte wordt aanvaard. In dat geval zal, indien de verkoop doorgaat overeenkomstig artikel XX.90,
de betrokken bieder van rechtswege in de plaats worden gesteld van de schuldenaar in de door hem aangewezen over-

§ 5. Het vonnis vermeldt steeds de identiteit van de schuldeisers en mede-eigenaars die bij de procedure werden op-

eenkomsten, zonder dat de medecontractant zijn toestemming dient te verlenen. Uitstaande schulden voortvloeiend uit

geroepen.

de aldus aangewezen overeenkomsten, die de koper ten laste neemt, worden niet beschouwd als onderdeel van de prijs
bedoeld in paragraaf 1, derde lid.

Art. XX.89. § 1. Op verslag van de gedelegeerd rechter machtigt de rechtbank, waarbij de zaak overeenkomstig artikel
XX.87 aanhangig werd gemaakt, de voorgenomen verkoop als zij voldoet aan de in paragraaf 1 van dat artikel vastgestelde

§ 4. De aangewezen gerechtsmandataris stelt een of meer ontwerpen van gelijktijdige of opeenvolgende verkopen op,

voorwaarden. Indien er verscheidene vergelijkbare offertes zijn, geeft de rechtbank de voorkeur aan de offerte die het

met vermelding van de stappen die hij heeft ondernomen, de voorwaarden van de voorgenomen verkoop en de recht-

behoud van de werkgelegenheid garandeert door een sociaal akkoord.

vaardiging van zijn ontwerpen, en voegt hij voor elke verkoop een ontwerp van akte bij.
De rechtbank hoort de vertegenwoordigers van het personeel in de ondernemingsraad, of, indien er geen is, in het comiHij legt de ontwerpen in het register neer en deelt daarenboven zijn ontwerpen mee aan de gedelegeerd rechter en aan

té voor preventie en bescherming op het werk, of, indien er geen is, de vakbondsafvaardiging, of, indien er geen is, een

de schuldenaar en, bij verzoekschrift op tegenspraak, waarvan minstens acht dagen voor de zitting kennis wordt gegeven

werknemersafvaardiging.

aan de schuldenaar, vraagt hij aan de rechtbank de machtiging om te kunnen overgaan tot de uitvoering van de verkoop.
§ 2. Een ontwerp van verkoop kan verschillende voorstellen in aanmerking nemen van verschillende kandidaat-kopers.
§ 5. De rechtbank neemt geen enkele offerte of offertewijziging na dat verzoekschrift in aanmerking.
Art. XX.90. Het vonnis dat de verkoop toestaat, wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en meArt. XX.88. § 1. Wanneer de verkoop betrekking heeft op onroerende goederen en het ontwerp voorziet in de openbare

degedeeld aan de schuldeisers door toedoen van de met de overdracht gelaste gerechtsmandataris, met vermelding van

verkoop ervan, vindt deze plaats overeenkomstig artikel 1193 van het Gerechtelijk Wetboek, door het ambt van de notaris

de naam van de aangestelde notaris of van de door de rechtbank aangewezen gerechtsdeurwaarder.

aangesteld door de rechtbank.
De zaak wordt behandeld, bij hoogdringendheid, op de inleidingszitting of op een nabijgelegen zitting, de gedelegeerd
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§ 2. Wanneer de verkoop betrekking heeft op onroerende goederen en de gerechtsmandataris voor een verkoop uit de

rechter wordt gehoord in zijn verslag. Het verslag kan evenwel ook schriftelijk worden gedaan en moet neergelegd worden

hand kiest, legt hij de rechtbank een ontwerp van verkoopakte voor, opgesteld door een door hem aangestelde notaris,

ter griffie uiterlijk twee dagen voor de zitting.
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Indien de koper de overdracht wenst uit te voeren niettegenstaande hoger beroep verleent de gerechtsmandataris

Elke belanghebbende met inbegrip van de gerechtsmandataris en het openbaar ministerie kan, bij verzoekschrift waarvan

daaraan zijn volledige medewerking zonder dat deze de aansprakelijkheid draagt bedoeld in artikel 1398 van het Ge-

door de griffier wordt kennis gegeven aan de schuldenaar, vanaf de bekendmaking van het vonnis dat de verkoop toestaat,

rechtelijk Wetboek.

vorderen dat de kwijtschelding slechts voor een deel wordt toegekend of volledig geweigerd bij gemotiveerde beslissing,
indien de schuldenaar kennelijk grove fouten heeft begaan. Dezelfde vordering kan worden ingesteld bij wijze van derden-

Art. XX.91. De verkoop gebeurt overeenkomstig het ontwerp dat door de rechtbank is aanvaard.

verzet bij verzoekschrift uiterlijk drie maanden na de publicatie van het vonnis van kwijtschelding.

Wanneer de verkoop betrekking heeft op roerende goederen en het ontwerp in de openbare verkoop ervan voorziet, wijst

§ 2. De echtgenoot, gewezen echtgenoot, wettelijk samenwonende of gewezen wettelijk samenwonende van de schulde-

het vonnis de gerechtsdeurwaarder aan die belast wordt met de verkoop en de prijs ervan in ontvangst zal nemen. Deze

naar die persoonlijk verbonden is voor de schuld die voornoemde persoon tijdens de duur van het huwelijk of de wettelijke

prijs wordt geïnd door de door de rechtbank aangewezen gerechtsmandataris en vervolgens verdeeld met inachtneming

samenwoning is aangegaan, wordt ingevolge de kwijtschelding van die verplichting bevrijd.

van de wettige redenen van voorrang.
De gerechtsmandataris nodigt alle op de in artikel XX.41, § 2, 7°, bedoelde lijst vermelde schuldeisers uit aangifte te doen

De kwijtschelding kan de wettelijk samenwonende van wie de verklaring van samenwoning afgelegd werd in de zes maan-

in het register, met uitzondering van de schuldeisers waarvan hij vaststelt dat zij niet in aanmerking zullen komen voor

den voor het openen van de reorganisatieprocedure, niet tot voordeel strekken.

enige uitkering.
De kwijtschelding heeft geen gevolgen op de persoonlijke of gemeenschappelijke schulden van de echtgenoot, ex-echtArt. XX.92. Door de verkoop van de roerende of onroerende goederen gaan de rechten van de schuldeisers over op de

genoot, wettelijk samenwonende of gewezen wettelijk samenwonende voortvloeiend uit een overeenkomst door de gen-

prijs.

oemde personen gesloten, ongeacht of die schulden alleen of samen met de schuldenaar werden aangegaan, en die
vreemd zijn aan de beroepsactiviteit van de schuldenaar.

Art. XX.93. Wanneer de aangewezen gerechtsmandataris van oordeel is dat alle voor overdracht vatbare activiteiten
overgedragen zijn, en in elk geval voor het einde van de opschorting, vraagt hij aan de rechtbank bij verzoekschrift dat zij

§ 3. De kwijtschelding komt de medeschuldenaars en de stellers van persoonlijke zekerheden niet ten goede,

de procedure van gerechtelijke reorganisatie afsluit of, wanneer het gerechtvaardigd is dat deze voortgezet wordt voor

onverminderd de toepassing van de artikelen 2043bis tot 2043octies van het Burgerlijk Wetboek.

andere doeleinden, dat zij hem ontlast van zijn opdracht. De rechtbank oordeelt op verslag van de gedelegeerd rechter,
na de schuldenaar te hebben gehoord.

§ 4. De kwijtschelding komt ten goede aan de natuurlijke persoon die kosteloos een persoonlijke zekerheid heeft gesteld
voor de schuldenaar en wiens vraag, bedoeld in artikel XX.54, § 3, werd ingewilligd.

Art. XX.94. Als de schuldenaar failliet of in staat van gerechtelijke vereffening wordt verklaard vooraleer de gerechtsmandataris zijn opdracht volledig heeft vervuld, verzoekt de gerechtsmandataris de rechtbank hem van zijn opdracht te

Art. XX.97. De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag van een natuurlijke persoon of een

ontlasten. De rechtbank kan beslissen, op verslag van de gedelegeerd rechter, dat de gerechtsmandataris nog bepaalde

rechtspersoon kan op zich alleen geen grond zijn voor een aansprakelijkheidsvordering gericht tegen een kredietgever of

opdrachten kan voltooien. De gerechtsmandataris draagt in elk geval de opbrengst van de overdrachten over aan de cu-

een investeerder die krediet geeft voor of investeert in een nieuwe activiteit gevoerd door de schuldenaar of door een bestu-

rator of de vereffenaar voor verdeling.

urder, zaakvoerder of leider van de schuldenaar, ongeacht de vorm waaronder deze nieuwe activiteit wordt uitgeoefend.

Het ereloon van de gerechtsmandataris wordt aangerekend op het deel van het ereloon van de curator of de vereffenaar
dat betrekking heeft op de opbrengst van de overdracht bewerkstelligd door de gerechtsmandataris.

TITEL 6. Faillissement.

Art. XX.95. De beslissing tot sluiting van de procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt bij uittreksel in het Belgisch

HOOFDSTUK 1. Staking van betaling en faillietverklaring.

Staatsblad bekendgemaakt.
Art. XX.98. De faillissementsprocedure strekt ertoe het vermogen van de schuldenaar onder bevoegdheid van een curator
De beslissing tot sluiting van de procedure van gerechtelijke reorganisatie bevrijdt de verkrijger van alle andere verplichtin-

te plaatsen die belast is het vermogen van de gefailleerde te beheren en te vereffenen en de opbrengst ervan te verdelen

gen dan die welke in de akte van overdracht zijn vermeld.

onder de schuldeisers.

Art. XX.96. § 1. De schuldenaar natuurlijke persoon van wie de onderneming met toepassing van artikel XX.93 geheel werd

Art. XX.99. De schuldenaar die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en van wie het krediet geschokt is, bev-

overgedragen, kan de kwijtschelding verkrijgen van de restschulden, zonder nadeel aan de zakelijke zekerheden gesteld

indt zich in staat van faillissement.

door de schuldenaar of derden. Daartoe kan hij een verzoekschrift neerleggen in het register, uiterlijk drie maanden na het
vonnis dat de verkoop toestaat. Het verzoekschrift wordt door de griffier ter kennis gebracht van de gerechtsmandataris.

Degene die als natuurlijke persoon geen economische activiteit meer uitoefent kan failliet worden verklaard indien hij

De kwijtschelding heeft noch gevolgen voor de onderhoudsschulden van de schuldenaar noch voor de schulden voort-

heeft opgehouden te betalen toen hij die activiteit nog uitoefende.

vloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het overlijden of aan de aantasting van de lichameli-

De natuurlijke persoon die overleden is nadat hij op duurzame wijze had opgehouden te betalen en wiens krediet ges-

jke integriteit van een persoon waaraan de schuldenaar schuld heeft.

chokt was kan failliet verklaard worden tot zes maanden na zijn overlijden.

Het vonnis dat de kwijtschelding van de schuldenaar beveelt wordt door de griffier ter kennis gebracht van de gerechts-

De ontbonden rechtspersoon kan failliet worden verklaard tot zes maanden na het sluiten van de vereffening.

mandataris. Het wordt door toedoen van de griffier bekend gemaakt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.
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In geval van faillissement van een onderneming bedoeld in artikel I.1, eerste lid, 1°, c), of van een rechtspersoon waarvan de
vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn krachtens de wet, kan enkel de curator de vennoot persoonlijk aansprakelijk stellen

3° de gegevens over de plaats waar de boekhouding zich bevindt, met aanduiding of deze gehouden worden door
derden; in dat geval de contactgegevens van deze derden en de middelen om een toegang te krijgen;

voor de passiva van deze onderneming.
4° in de mate de schuldenaar personeel tewerkstelt of heeft tewerkgesteld de laatste achttien maanden, het
Art. XX.100. Onverminderd de bepalingen van Titels I en IV van dit Boek, geschiedt de faillietverklaring bij vonnis van de

personeelsregister, de individuele rekening, zoals bepaald in artikel 4, § 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 5 van 23

insolventierechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, hetzij op aangifte van de schuldenaar, hetzij op dagvaarding

oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, zowel die van het afgelopen kalenderjaar als die van

van een of meer schuldeisers, van het openbaar ministerie, van de voorlopige bewindvoerder bedoeld in artikel XX.32 of

het lopende kalenderjaar, de gegevens met betrekking tot het sociaal secretariaat en de sociale kassen waarbij de

van de curator van de hoofdprocedure in het geval van een territoriale insolventieprocedure bedoeld in artikel XX.13.

onderneming aangesloten is, de identiteit van de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk en
van de leden van de vakbondsafvaardiging en, in voorkomende geval, de toegangscode die de Rijksdienst voor Sociale

In geval van dagvaarding tot faillietverklaring van een onderneming bedoeld in artikel I.1, eerste lid, 1°, c), of een recht-

Zekerheid aan de onderneming heeft toegekend en die de raadpleging mogelijk maakt van het elektronisch

spersoon waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, dient de verzoeker de vennoten ervan die hij kent in de zaak

personeelsregister en die toegang verleent tot de overige noodzakelijke identificatiegegevens;

te betrekken.
5° een lijst met naam en adres van de klanten en leveranciers;
In geval van aangifte van faillissement van een onderneming bedoeld in artikel I.1, eerste lid, 1°, c), of een rechtspersoon
waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, dient de onderneming haar vennoten ervan in de zaak te betrekken.

6° de lijst met naam en adres van de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker gesteld hebben voor de
onderneming;

Art. XX.101. Zowel in geval van aangifte als in geval van vordering tot faillietverklaring kan de insolventierechtbank haar
beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen tijdens welke de schuldenaar een gerechtelijke reorganisatie kan

7° de lijst van de vennoten indien de schuldenaar een in artikel I.1, eerste lid, 1°, c), of een rechtspersoon waarvan de

aanvragen of waarin de procureur des Konings, een schuldeiser of een persoon geïnteresseerd in het verwerven van het

vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, van dit boek bepaalde onderneming is en het bewijs dat de vennoten op de

geheel of een deel van de activa of van de activiteiten van de schuldenaar een gerechtelijke reorganisatie door overdracht

hoogte werden gebracht.

onder gerechtelijk gezag kan aanvragen.
De schuldenaar waakt er over dat bij het neerleggen van de stukken, het beroepsgeheim niet wordt geschonden.
Art. XX.102. De schuldenaar is verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te
doen ter griffie van de bevoegde rechtbank.

Als de onderneming in de onmogelijkheid verkeert om de in het eerste lid, 4°, vermelde individuele rekeningen en de desgevallend door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de werkgever toegekende code bij zijn aangifte te voegen, dan

De aangifte wordt elektronisch gedaan in het register, of bij uitzondering, door de neerlegging van een akte ter griffie wan-

neemt het sociaal secretariaat waarbij de onderneming was aangesloten, deze verplichtingen onmiddellijk en kosteloos

neer de schuldenaar niet de mogelijkheid heeft een elektronische aangifte te doen. In dit laatste geval wordt de aangifte

op zich, op eenvoudig verzoek van de curatoren. Het sociaal secretariaat bezorgt kosteloos, op verzoek van de curator, de

geconverteerd in elektronische vorm. De Koning bepaalt de vorm van de aangifte.

laatste sociale documenten betreffende de werknemers, evenals de documenten die bij het uittreden uit de onderneming
vereist zijn.

De schuldenaar krijgt een ontvangstbewijs van zijn aangifte. Uiterlijk op dat moment moeten de aangifte alsmede de
gegevens tot staving van de staat van faillissement worden meegedeeld aan de ondernemingsraad of, indien er geen is,

De aangever verkrijgt na de neerlegging in het register hiervan een ontvangstbewijs.

het comité voor preventie en bescherming op het werk of, indien er geen is, de vakbondsafvaardiging ingeval er een is
opgericht of, indien er geen is, een werknemersafvaardiging. Deze aangifte en deze gegevens worden daar besproken.

De plaatsing in het register van alle andere stukken betreffende het faillissement wordt op dezelfde wijze vastgesteld,
zonder dat daarvan een andere akte van neerlegging behoeft te worden opgemaakt.

De verplichting tot aangifte is opgeschort vanaf de neerlegging van een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie en
dit zolang de opschorting krachtens titel V verleend duurt.

Art. XX.104. In het vonnis van faillietverklaring benoemt de insolventierechtbank onder haar leden, de voorzitter uitgezonderd, één of meerdere rechters-commissarissen. De insolventierechtbank stelt een of meer curatoren aan, al naar de

De verplichting omschreven in het eerste lid, is niet toepasselijk op de verenigingen zonder winstoogmerk, de internatio-

belangrijkheid van het faillissement.

nale verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen, de Europese politieke partijen en stichtingen.
Zij beveelt dat de schuldeisers van de gefailleerde in het register aangifte van hun vordering zullen doen binnen een termiArt. XX.103. De schuldenaar voegt op dezelfde wijze bij zijn aangifte:

jn van ten hoogste dertig dagen, te rekenen van het vonnis van faillietverklaring, en zij beveelt de bekendmaking bedoeld
in artikel XX.107.

1° de balans van zijn zaken of een nota waarin de redenen worden opgegeven die hem beletten de balans neer te
leggen;

Hetzelfde vonnis bepaalt de datum waarop het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen in het register
wordt neergelegd. Dit tijdstip wordt zo gekozen dat er ten minste vijf en ten hoogste dertig dagen verlopen tussen het ver-

2° een balans die een staat bevat van activa en passiva zoals bepaald door de boek III, titel 3, hoofdstuk 2, van dit

strijken van de termijn van aangifte van de schuldvorderingen en de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie.

Wetboek alsmede een opgave en een schatting van alle roerende en onroerende goederen van de schuldenaar, de
staat van de schuldvorderingen en de schulden, een tabel van de winsten en verliezen, de laatste behoorlijk afgesloten

Art. XX.105. De gefailleerde wordt geacht op te houden te betalen vanaf het vonnis van faillietverklaring of vanaf de dag

resultatenrekening en een tabel van de uitgaven; zij moet door de schuldenaar echt verklaard, gedagtekend en

van zijn overlijden wanneer de faillietverklaring nadien is uitgesproken.

ondertekend zijn;
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Dit tijdstip mag door de rechtbank alleen worden vervroegd wanneer ernstige en objectieve omstandigheden ondub-

6° de datum van de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen.

belzinnig aangeven dat de betalingen voor het vonnis hebben opgehouden; deze omstandigheden moeten in het vonnis
worden vermeld.

Art. XX.108. § 1. Ieder vonnis van faillietverklaring of ieder vonnis waarbij het tijdstip van staking van betaling wordt vastgesteld, is bij voorraad en op de minuut vanaf de uitspraak uitvoerbaar.

Op dagvaarding van de curatoren betekend aan de gefailleerde of op dagvaarding van iedere belanghebbende betekend
aan de gefailleerde en aan de curatoren, kan de rechtbank, bij een later vonnis, beslissen die datum te wijzigen.

§ 2. Tegen het vonnis kan verzet worden gedaan door de verstekdoende partijen en derdenverzet door de belanghebbenden die daarbij geen partij zijn geweest.

Het vonnis vermeldt de gegevens op basis waarvan de rechtbank het tijdstip bepaalt waarop de betalingen hebben opgehouden.

§ 3. Het verzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen vijftien dagen na de betekening van het vonnis.

Een vordering om te doen vaststellen dat de gefailleerde heeft opgehouden te betalen op een ander tijdstip dan blijkt

Indien het faillissement van een in artikel I.1, eerste lid, 1°, c), van dit boek bepaalde onderneming, of een rechtspersoon

uit het vonnis van faillietverklaring of uit een later vonnis, is niet meer ontvankelijk meer dan zes maanden na de da-

waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, betreft, is het verzet uitgaande van een vennoot die niet op de hoogte

tum van het vonnis van faillietverklaring, onverminderd evenwel de rechtsmiddelen die openstaan tegen het vonnis van

gebracht is of geen kennis gekregen heeft van de aangifte van faillissement slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan

faillietverklaring zelf.

binnen de zes maanden na de opneming van de bekendmaking van het faillissement in het Belgisch Staatsblad, en ieder
geval, binnen vijftien dagen na kennisname van het vonnis.

Het vonnis mag het tijdstip van staking van betaling niet vaststellen op meer dan zes maanden voor het vonnis van
faillietverklaring, tenzij dit vonnis het faillissement betreft van een meer dan zes maanden voor de faillietverklaring ont-

Het derdenverzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen vijftien dagen na de opneming van de bekend-

bonden rechtspersoon waarvan de vereffening al dan niet werd afgesloten, en waarvoor aanwijzingen bestaan dat deze is

making van het faillissement in het Belgisch Staatsblad.

of wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldeisers. In dat geval kan het tijdstip van de
staking van betaling worden vastgesteld op de dag van het ontbindingsbesluit.

De termijn om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis, is vijftien dagen te rekenen vanaf de bekendmaking bedoeld
in artikel XX.107.

Art. XX.106. Het vonnis van faillietverklaring wordt op verzoek van de curatoren aan de gefailleerde betekend.
Art. XX.109. Hoger beroep, verzet of derdenverzet tegen het vonnis van faillietverklaring of tegen het vonnis dat de
Het exploot van betekening bevat op straffe van nietigheid, benevens de tekst van de artikelen XX.107 en XX.108, aanman-

faillietverklaring afwijst, worden zonder verwijl in staat gesteld.

ing om kennis te nemen van de processen-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen.

De curator dient in de zaak te worden betrokken voor het sluiten van de debatten.

Het exploot van betekening bevat eveneens de tekst van de artikelen XX.145 en XX.165.

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

Art. XX.107. Het vonnis van faillietverklaring en het latere vonnis dat de staking van betaling vaststelt, worden, door de
curator binnen vijf dagen na hun respectievelijke dagtekening bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

HOOFDSTUK 2. Gevolgen van de faillietverklaring

Het uittreksel vermeldt:

Art. XX.110. § 1. Te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde van rechtswege het
beheer over al zijn goederen evenals over de goederen die hij tijdens de procedure verkrijgt op grond van een oorzaak die

1° in het geval van een natuurlijke persoon, de naam, de voornamen, de plaats en datum van geboorte, de aard van de

het faillissement voorafgaat.

voornaamste activiteit alsmede de handelsnaam waaronder die activiteit wordt uitgeoefend, het adres alsmede de

§ 2. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf

plaats van zijn hoofdvestiging en het ondernemingsnummer; in het geval van een rechtspersoon, de naam van de

de dag van het vonnis van faillietverklaring, kunnen niet aan de boedel worden tegengeworpen.

rechtspersoon, de rechtsvorm, de handelsnaam waaronder de activiteit wordt uitgeoefend, de maatschappelijke zetel
en het ondernemingsnummer; in het geval van een onderneming als bedoeld in artikel I.1, eerste lid, 1°, c), de

§ 3. De goederen bedoeld in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van de goederen die de besla-

handelsnaam waaronder de activiteit wordt uitgeoefend, in voorkomend geval het ondernemingsnummer en de zetel

gene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, bedoeld in het 3° van dit artikel, worden uit het actief van het faillissement

van de activiteit en de identificatiegegevens van de gemachtigde, in voorkomend geval;

gesloten en blijven onder het beheer en ter beschikking van de gefailleerde.

2° de datum van het vonnis van faillietverklaring en de rechtbank die het heeft gewezen en de naam van de rechtercommissaris;
3° in voorkomend geval, de datum van het vonnis waarbij de staking van betaling is vastgesteld, en de datum van die
staking;

Uit het actief van het faillissement worden eveneens uitgesloten de goederen, de bedragen, sommen en uitkeringen die de
gefailleerde ontvangt sinds de faillietverklaring op grond van een oorzaak die dateert van na het faillissement.
Uit het actief van het faillissement wordt eveneens uitgesloten, de vergoeding voor schade die aan de persoon is verbonden en die aan de gefailleerde toekomt uit onrechtmatige daad.

4° de naam, de voornamen en het adres en elektronisch adres van de curatoren;

De gefailleerde beheert eveneens de in het tweede en derde lid bedoelde goederen en bedragen en beschikt erover.

5° de termijn en modaliteiten om aangifte van de schuldvorderingen in het register te doen;

Art. XX.111. Aan de boedel kunnen niet worden tegengeworpen, wanneer zij door de schuldenaar zijn verricht sinds het
door de rechtbank bepaalde tijdstip van staking van betaling, onverminderd de artikelen XX.37, XX.53, XX.65 en XX.82:
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1° alle handelingen waarbij om niet wordt beschikt over roerende of onroerende goederen, alsmede handelingen,

Art. XX.118. Na hetzelfde vonnis kan een roerende of onroerende rechtsvordering of een middel van tenuitvoerlegging op

verrichtingen of overeenkomsten, vergeldend of onder bezwarende titel, indien de waarde van hetgeen de

de roerende of onroerende goederen niet voortgezet, ingesteld of aangewend worden dan tegen de curatoren.

gefailleerde heeft gegeven, de waarde van hetgeen hij daarvoor heeft ontvangen, aanmerkelijk overtreft;

De rechtbank kan de gefailleerde niettemin als tussenkomende partij toelaten.
De beslissingen die worden gewezen omtrent de rechtsvorderingen voortgezet of ingesteld tegen de gefailleerde per-

2° alle betalingen, hetzij in geld, hetzij bij overdracht, verkoop, of anderszins, wegens niet vervallen schulden, en alle

soonlijk, kunnen niet aan de boedel worden tegengeworpen.

betalingen anders dan in geld of in handelspapier, wegens vervallen schulden;
Art. XX.119. Alle gedingen met betrekking tot de boedel, aanhangig op datum van het faillissement, waarin de gefailleerde
3° alle bedongen hypotheken en alle rechten van gebruikspand of van pand, op de goederen van de schuldenaar
gevestigd wegens voordien aangegane schulden.

betrokken is, worden van rechtswege geschorst tot aangifte van de schuldvordering is gedaan. Zij blijven geschorst tot na
het registreren van het eerste proces-verbaal van verificatie, tenzij de curator de gedingen hervat in het belang van de
boedel.

Art. XX.112. Alle andere betalingen door de schuldenaar wegens vervallen schulden gedaan, en alle handelingen onder
bezwarende titel door hem aangegaan na de staking van betaling en voor het vonnis van faillietverklaring, kunnen niet-te-

Indien de aldus ingediende schuldvordering in het eerste proces-verbaal van verificatie wordt aanvaard, worden de voor-

genwerpbaar verklaard worden, indien zij die van de schuldenaar iets hebben ontvangen of met hem hebben gehandeld,

melde hangende gedingen zonder voorwerp ten aanzien van de boedel.

kennis hadden van de staking van betaling, onverminderd de artikelen XX.37, XX.53, XX.65 en XX.82.
Indien de aldus ingediende schuldvordering in het eerste proces-verbaal van verificatie wordt betwist of aangehouden
Art. XX.113. De rechten van hypotheek, van voorrecht en van roerende zekerheid die op geldige wijze verkregen zijn,

ten aanzien van de boedel, dan wordt de curator verondersteld de hangende gedingen te hervatten, minstens voor de

kunnen ingeschreven of geregistreerd worden tot de dag van het vonnis van faillietverklaring.

beslechting van het betwiste of aangehouden gedeelte.

De inschrijvingen of registraties die na het tijdstip van de staking van betaling zijn genomen, kunnen niet-tegenwerpbaar

Art. XX.120. § 1. Alle beslagen gelegd vóór het vonnis van faillietverklaring worden geschorst.

verklaard worden, wanneer meer dan vijftien dagen verlopen zijn tussen de datum van de akte waaruit de hypotheek of
het voorrecht volgt, en de datum van de inschrijving of van de registratie.

Indien evenwel de dag van de gedwongen verkoop van de in beslag genomen roerende goederen voor dat vonnis was
bepaald en door aanplakking bekendgemaakt, geschiedt die verkoop voor rekening van de boedel. Wanneer het belang

Art. XX.114. Handelingen of betalingen verricht met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeisers kunnen

van de boedel het vereist, kan de rechter-commissaris op verzoek van de curatoren, en na de oproeping van de inges-

niet worden tegengeworpen onverschillig op welke datum zij hebben plaatsgehad.

chreven of geregistreerde hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers, de beslagleggende schuldeiser bij gerechtsbrief ten
minste acht dagen voor de zitting, uitstel of afstel van de verkoop toestaan.

Art. XX.115. Ingeval een wisselbrief betaald is na het tijdstip bepaald als het tijdstip van de staking van betaling en voor

Indien voorafgaand aan dit vonnis, de beschikking gewezen overeenkomstig de artikelen 1580, 1580bis en 1580ter van

het vonnis van faillietverklaring, kan de vordering tot teruggave slechts worden ingesteld tegen hem voor wiens rekening

het Gerechtelijk Wetboek, niet langer vatbaar is voor het verzet bedoeld in de artikelen 1033 en 1034 van hetzelfde Wet-

de wisselbrief is uitgegeven; betreft het een orderbriefje, dan kan de vordering slechts worden ingesteld tegen de eerste

boek, kunnen de verkoopverrichtingen na uitvoerend onroerend beslag eveneens voor rekening van de boedel worden

endossant.

voortgezet.

In beide gevallen moet het bewijs worden geleverd dat hij tegen wie de teruggave wordt gevorderd, ten tijde van de uit-

Wanneer het belang van de boedel het vereist, kan de rechter-commissaris op verzoek van de curator, en na de oproeping

gifte van het stuk kennis had van de staking van betaling.

van de ingeschreven of geregistreerde hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers, de beslagleggende schuldeiser bij gerechtsbrief ten minste acht dagen voor de zitting, uitstel of afstel van de verkoop toestaan. De curator dient de notaris

Art. XX.116. Het vonnis van faillietverklaring heeft tot gevolg dat de niet vervallen schulden opeisbaar worden ten aan-

belast met de verkoop van het goed schriftelijk te informeren van zijn verzoek tot uitstel of afstel. Dit verzoek tot uitstel of

zien van de gefailleerde. Is de gefailleerde ondertekenaar van een orderbriefje, acceptant van een wisselbrief, of trekker bij

afstel van de verkoop is niet langer ontvankelijk na de aanmaning gedaan aan de beslagene overeenkomstig artikel 1582

gebreke van acceptatie, dan zijn de andere schuldenaars gehouden borg te stellen voor de betaling op de vervaldag, tenzij

van het Gerechtelijk Wetboek.

zij verkiezen dadelijk te betalen.
De werkelijke kosten waaraan de notaris werd blootgesteld in het kader van de gedwongen verkoop, tussen zijn aanstelling
Niet vervallen schulden die geen rente geven en waarvan de vervaldag meer dan een jaar na het vonnis ligt, worden in

en het neerleggen van het verzoekschrift tot uitstel of afstel, zijn ten laste van de boedel, indien de rechter-commissaris

het passief echter niet opgenomen dan onder aftrek van de wettelijke rente voor de tijd die nog moet verlopen sedert het

het uitstel of het afstel van de verkoop toelaat. In dat geval zal de notaris de verkoop moeten opschorten of er afstand van

vonnis van faillietverklaring en tot de vervaldag.

moeten doen indien voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden:

Ingeval een van de medeschuldenaars een niet vervallen en niet rentegevend orderbriefje of zodanige wisselbrief onmid-

- een met deze kosten overeenstemmend bedrag wordt overgemaakt op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder;

dellijk betaalt, geschiedt zulks onder aftrek van de wettelijke rente voor de tijd die nog moet verlopen tot de vervaldag.
- en deze laatste stelt de notaris onmiddellijk in kennis hiervan per exploot.
Art. XX.117. De rente van schuldvorderingen die niet gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht, pand of hypotheek,
houdt op te lopen vanaf het vonnis van faillietverklaring, doch alleen ten aanzien van de boedel.

De gerechtsdeurwaarder maakt het overgeschreven bedrag over in handen van de notaris binnen een termijn van vijftien

De rente van de gewaarborgde schuldvorderingen kan niet worden gevorderd dan van de opbrengst van de goederen die

dagen te rekenen vanaf de ontvangst ervan. Dit bedrag is bestemd voor de betaling van deze kosten.

verbonden zijn voor het voorrecht, het pand of de hypotheek.
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§ 2. In geval van beslag gevoerd tegen meerdere schuldenaren waarvan slechts één failliet werd verklaard, wordt de ged-

gesloten deuren als de belanghebbende erom verzoekt. De termijn van hoger beroep is een maand te rekenen van de dag

wongen verkoop van de roerende of onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de regels van het roerend of on-

van de kennisgeving van de beslissing. In voorkomend geval beveelt het hof de inschrijving op de lijst.

roerend beslag naargelang het geval. Na betaling van de hypothecaire en bijzonder bevoorrechte schuldeisers, stort de
notaris het saldo van het gedeelte van de verkoopprijs dat aan de gefailleerde toekomt, aan de curator. Deze storting is

Art. XX.125. Een persoon die op de lijst staat kan op eigen verzoek worden geschrapt door de algemene vergadering van

bevrijdend net zoals de storting gedaan door de koper overeenkomstig artikel 1641 van het Gerechtelijk Wetboek.

de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering schrapt eveneens de personen van de lijst die niet meer aan de
voorwaarden van de wet voldoet. Een persoon kan eveneens van de lijst worden geschrapt ter uitvoering van een vonnis

Art. XX.121. Alle middelen van tenuitvoerlegging strekkende tot betaling van de schuldvorderingen gewaarborgd door

dat is gewezen op dagvaarding door het openbaar ministerie. De debatten hebben plaats met gesloten deuren als de

een roerende zekerheid of bijzonder voorrecht op de roerende goederen die tot de failliete boedel behoren, worden ge-

belanghebbende erom verzoekt.

schorst tot aan de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen, behoudens alle
maatregelen tot bewaring van recht en het door de eigenaar verkregen recht om verhuurde onroerende goederen weer in

Afdeling 2. Ambtsaanvaarding en opdrachten voor curatoren en rechters-commissarissen.

bezit te nemen. In dit laatste geval houdt de bij dit artikel bepaalde schorsing van de middelen van tenuitvoerlegging van
rechtswege op ten voordele van de eigenaar.

Art. XX.126. § 1. De curatoren bedoeld in artikel XX.122 leggen bij de inschrijving op de lijst ten overstaan van de voorzitter
van de rechtbank de eed af in de volgende bewoordingen: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan

Wanneer evenwel het belang van de boedel het vereist en op voorwaarde dat een tegeldemaking van de roerende

de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer mijn opdrachten in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk

goederen kan worden verwacht die de bevoorrechte schuldeisers niet benadeelt, kan de rechtbank op verzoekschrift van

te zullen vervullen. “Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d’accomplir mes

de curatoren, na de betrokken bijzonder bevoorrechte schuldeiser bij gerechtsbrief te hebben opgeroepen, de schorsing

missions en honneur et conscience, avec exactitude et probité.” “Ich schwöre Treue dem Konig, Gehorsam der Verfassung

van de tenuitvoerlegging bevelen en dit voor een maximumtermijn van een jaar te rekenen van de faillietverklaring.

und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich
zu erfüllen.”.

HOOFDSTUK 3. Beheer en vereffening van de boedel.
§ 2. De curatoren bedoeld in paragraaf 1 bevestigen dat zij hun ambt aanvaarden door uiterlijk de eerste werkdag volgenAfdeling 1. Aanstelling en wettelijke taken van curatoren en van rechters-commissarissen.

de op de aanstelling elektronisch hun aanvaarding mede te delen via het register.

Art. XX.122. § 1. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van de Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Par-

§ 3. De curator meldt elke vorm van tegenstrijdigheid van belangen of schijn van partijdigheid aan de voorzitter van de

lement en de Raad betreffende insolventieprocedures, worden de curatoren gekozen uit de personen ingeschreven op een

rechtbank.

lijst opgesteld door de algemene vergadering van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied die het faillissement

In ieder geval meldt de curator dat hij of één van zijn vennoten of rechtstreekse medewerkers, behalve in de hoedanigheid

uitspreekt. Te dien einde kunnen de leden van de algemene vergadering zelf stemmen of bij volmacht.

van curator, prestaties heeft verricht voor de gefailleerde of de bestuurders en zaakvoerders van de gefailleerde rechtspersoon, of voor een schuldeiser, tot achttien maanden vóór het vonnis van faillietverklaring.

Alleen advocaten ingeschreven op het tableau van een Orde van Advocaten, ongeacht de plaats van hun inschrijving,
kunnen op de in het eerste lid bedoelde lijst worden geplaatst. Zij moeten een bijzondere opleiding hebben genoten en

De verklaringen van de curator worden bij het faillissementsdossier gevoegd.

waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures.
De lijst vermeldt tevens voor iedere ingeschrevene de faillissementen waarvoor hij reeds als curator is aangesteld. In ieder

De voorzitter van de rechtbank oordeelt of de verklaring de uitvoering van zijn opdracht als curator verhindert.

geval vermeldt de lijst de naam van de gefailleerde, de datum van de benoeming van de curator en, in voorkomend geval,
de datum van de beëindiging van zijn opdracht.

De rechtbank kan de curator vervangen volgens de procedure bepaald in artikel XX.20 of, in voorkomend geval, in artikel
XX.127.

De lijst van curatoren wordt jaarlijks bijgewerkt door de rechtbanken en op door de griffie gepubliceerd de eerste week
van het kalenderjaar in het register.

Art. XX.127. Onverminderd de meldingsplicht zoals bepaald in artikel XX.126 en voorzover de tegenstrijdigheid van
belangen daardoor kan worden voorkomen, vraagt de curator bij verzoekschrift gericht aan de insolventierechtbank de

§ 2. Wanneer de aard en de omvang van een faillissement het vereisen, kan elke andere persoon die voldoet aan de voor-

aanstelling van een curator ad hoc. De rechtbank doet uitspraak op verslag van de rechter-commissaris.

waarden inzake opleiding en de waarborgen biedt bedoeld in paragraaf 1, als curator worden toegevoegd wegens bijzondere bekwaamheden en ervaring, eigen aan de sector waartoe de schuldenaar behoort.

De rechtbank kan ook ambtshalve een curator ad hoc aanstellen. De procedure bepaald in artikel XX.126, is van overeenkomstige toepassing.

§ 3. De Koning bepaalt de procedure van voordracht van de kandidaten bij de rechtbank alsook de termijnen die moeten
worden nageleefd bij het onderzoek van de kandidaturen. De Koning kan tevens de voorwaarden inzake opleiding en

Wanneer een curator ad hoc wordt aangesteld ter vervanging van de curator, dient die curator ad hoc de aanvaarding van

inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures nader bepalen.

zijn opdracht te bevestigen via het register. Na afloop van zijn opdracht maakt hij een verslag op van zijn activiteiten en laat
hij zijn staat van kosten en ereloon begroten door de rechtbank, die uitspraak doet op verslag van de rechter-commissaris

Art. XX.123. Wanneer de gefailleerde de beoefenaar is van een vrij beroep, voegt de rechtbank aan de curator als mede-

en na de curator te hebben gehoord.

curator overeenkomstig artikel XX.20, § 1, een beoefenaar van dit beroep toe die waarborgen van bekwaamheid biedt op
het vlak van vereffeningsprocedures.

De staat van kosten en ereloon van de curator ad hoc wordt door de curator in zijn eindafrekening opgenomen als kosten
van het faillissement.

Art. XX.124. Tegen elke beslissing waarbij inschrijving op een lijst van curatoren wordt geweigerd of waarbij een inschrijving wordt geschrapt, kan hoger beroep worden ingesteld voor het hof van beroep. De debatten hebben plaats met
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Art. XX.128. § 1. Ten minste eenmaal per jaar en voor de eerste keer twaalf maanden na de aanvaarding van hun ambt,

6° de processen-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen;

overhandigen de curatoren aan de rechter-commissaris een omstandig verslag betreffende de toestand van het faillissement.

7° de tabel bedoeld in artikel XX.164;

Indien een verzoekschrift tot sluiting wordt neergelegd binnen een jaar na de opening van het faillissement, voegt de

8° de door de curatoren opgemaakte verslagen en uitdelingslijsten, bedoeld in de artikelen XX.128, XX.168 en XX.192;

curator een verslag bij zijn verzoekschrift.
9° de balans bedoeld in artikel XX.147;
Dit verslag wordt neergelegd bij in het faillissementsdossier en beschrijft onder meer de ontvangsten, de toestand betreffende de inning van de schuldvorderingen, de rechtsvorderingen ingeleid door of tegen de curator qualitate qua, de uit-

10° de lijst van de dadingen en de desbetreffende homologaties bedoeld in artikel XX.151;

gaven, de uitkeringen, de activa die nog moeten worden vereffend, de stand van de betwistingen van de schuldvorderingen en een actualisering van de inventaris van activa bedoeld in artikel XX.134.

11° de vereenvoudigde rekening bedoeld in artikel XX.170;

§ 2. Op het einde van elk kalenderjaar dienen de curatoren in elk geval een verzamelaangifte inzake btw met betrekking

§ 2. De schuldenaar en de schuldeisers die een schuldvordering hebben aangegeven, hebben toegang op afstand tot

tot de handelingen die aan de btw zijn onderworpen.

het faillissementsdossier overeenkomstig artikel XX.18. Andere belanghebbenden vragen via het register toegang aan de
rechter-commissaris die bij beschikking de toegang weigert of toestaat.

Art. XX.129. De rechter-commissaris is er in het bijzonder mee belast toezicht te houden op het beheer en op de vereffening van het faillissement en de verrichtingen ervan te bespoedigen, in het bijzonder de afwikkeling van de schuld-

Elke belanghebbende kan via de curator een materiële kopie krijgen van de in het register opgenomen bestanden die niet

vorderingen van de werknemers van de gefailleerde; hij beveelt de dringende maatregelen die noodzakelijk zijn voor het

onder het beroepsgeheim of het zakengeheim vallen, op voorwaarde dat hij een retributie betaalt zoals bepaald bij artikel

beveiligen en het bewaren van de goederen van de boedel en hij zit de vergaderingen voor van de schuldeisers van de

XX.19.

gefailleerde.

De Koning regelt de wijze waarop deze paragraaf wordt toegepast.

De rechter-commissaris kan, op eigen initiatief of op verzoek van de insolventierechtbank, op de zitting verslag uitbren-

Art. XX.132. De curatoren nemen dadelijk na het vonnis van faillietverklaring hun taak op zich nadat zij de aanvaarding

gen over alle geschillen waartoe het faillissement aanleiding geeft. De curator licht te dien einde de rechter-commissaris

van hun ambt hebben bevestigd.

tijdig in van de datum van de zitting. Het verslag van de rechter-commissaris is verplicht wanneer de wet dit uitdrukkelijk
voorschrijft.

Zij beheren het faillissement als een goed huisvader onder toezicht van de rechter-commissaris.

In geval van verhindering van de rechter-commissaris voorziet de voorzitter van de rechtbank in diens vervanging.
De curatoren werken actief en prioritair mee aan het vaststellen van het bedrag van de aangegeven schuldvorderingen van
Wanneer de rechter-commissaris verslag uitbrengt over de geschillen waartoe het faillissement aanleiding geeft, kan hij

de werknemers van de gefailleerde onderneming.

geen deel uitmaken van de zetel.
Art. XX.133. De rechter-commissaris beslist, in overleg met de curatoren of een plaatsopneming aangewezen is, desgevalDe rechter-commissaris kan buiten zijn rechtsgebied alle tot zijn opdracht behorende handelingen verrichten, wanneer hij

lend in aanwezigheid van de griffier.

van oordeel is dat ernstige of dringende omstandigheden zulks vereisen.

Hij verwittigt op voorhand de Orde of het Instituut als de plaatsopneming geschiedt bij een beroepsbeoefenaar van een
vrij beroep.

De beschikkingen van de rechter-commissaris worden gemotiveerd.
De artikelen 1010, eerste lid, 1011, 1013 en 1015, eerste zin, van het Gerechtelijk Wetboek zijn van overeenkomstige toeArt. XX.130. Onverminderd artikel XX.18, kan de procureur des Konings kan bij alle verrichtingen van het faillissement

passing op de plaatsopneming.

aanwezig zijn en zich door de curatoren alle inlichtingen doen verstrekken die hij dienstig acht.
Art. XX.134. Vanaf hun ambtsaanvaarding maken de curatoren onverwijld en onder toezicht van de rechter-commissaris
Afdeling 3. Beheer van het faillissement.

de inventaris van de goederen van de gefailleerde, zowel roerende als onroerende, materiële en immateriële, in zijn tegenwoordigheid of nadat hij behoorlijk is opgeroepen. De rechter-commissaris ondertekent de inventaris. De ondertekende

Art. XX.131. § 1. Het register bevat, voor elk faillissement, een dossier dat ten minste het volgende bevat:

inventaris wordt neergelegd in het register.
In de inventaris worden alle goederen inclusief elk van de in artikel XX.110, § 3, bedoelde goederen afzonderlijk beschreven.

1° een voor eensluidend verklaard afschrift van het vonnis van faillietverklaring, van het vonnis dat het tijdstip van de staking
van betaling bepaalt en van de beslissingen gewezen na uitoefening van de rechtsmiddelen tegen deze vonnissen;

De curatoren kunnen zich, met machtiging van de rechter-commissaris, voor het opmaken van de inventaris, alsmede voor
het schatten van de voorwerpen, de materiële bewaring van de activa en de verkoop ervan, onder hun verantwoordeli-

2° het uittreksel van de bekendmakingen bedoeld in deze titel;

jkheid laten bijstaan door degene die zij daartoe geschikt achten.

3° de beschikkingen genomen door de rechter-commissaris;

Art. XX.135. § 1. Wanneer blijkt dat het actief ontoereikend is om de vermoedelijke kosten voor het beheer en de vereffening van het faillissement te dekken, kan de rechtbank op verzoek van de curatoren of zelfs ambtshalve na de curatoren

4° in voorkomend geval het proces-verbaal van plaatsopneming en de in artikel XX.134 bedoelde boedelbeschrijving;

te hebben gehoord de sluiting van het faillissement uitspreken. De gefailleerde wordt opgeroepen met een gerechtsbrief
die de tekst van dit artikel bevat.

5° de aangiften van schuldvordering en hun bijlagen;
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Het verzoekschrift kan op elk ogenblik in het register worden neergelegd, zelfs wanneer de inventaris nog niet is opgesteld.

Indien de curatoren beslissen de overeenkomst uit te voeren, heeft de medecontractant recht, ten laste van de boedel,
op de uitvoering van de verbintenis in zoverre zij betrekking heeft op prestaties geleverd na de datum van het vonnis tot

§ 2. De beslissing tot sluiting van de verrichtingen van het faillissement brengt de ontbinding van de rechtspersoon en

faillietverklaring.

de onmiddellijke sluiting van de vereffening mee wanneer wordt vastgesteld dat het actief ontoereikend is om de vermoedelijke kosten voor het beheer en de vereffening van het faillissement te dekken.

§ 2. Indien bij de stopzetting van de activiteiten, met name naar aanleiding van het vonnis van faillietverklaring, de curatoren uitdrukkelijk of stilzwijgend hun wil te kennen geven de bestaande arbeidsovereenkomsten te beëindigen, zijn

§ 3. De sluiting van het faillissement wegens ontoereikend actief kan slechts worden uitgesproken wanneer wordt vastgesteld

zij niet verplicht de bijzondere formaliteiten en procedures te vervullen die van toepassing zijn op de ontbinding van die

dat de curatoren al het mogelijke hebben gedaan om de werknemers de wettelijk bepaalde sociale bescheiden uit te reiken.

overeenkomsten.

§ 4. De sluiting maakt een einde aan het mandaat van de curatoren.

Indien de curatoren, met het oog op de gehele of gedeeltelijke voortzetting of de hervatting van de activiteiten, nieuwe
arbeidsovereenkomsten sluiten met de in het eerste lid bedoelde contractanten, genieten die laatsten de formaliteiten en

De beslissing wordt door toedoen van de curator bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dat uittreksel

procedures die van toepassing zijn op de overeenkomsten die werden beëindigd gedurende de tijd waarin de activiteiten

vermeldt de naam, de voornaam, elektronisch adres en het adres van de personen die als vereffenaars worden beschouwd.

werden voortgezet.
Na de faillietverklaring en vóór de sluiting van de vereffening van het faillissement, hebben de curatoren de mogelijkheid

Artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen is van toepassing.

de ontslagen werknemers, met toestemming van de rechter-commissaris, een voorschot toe te kennen dat gelijk is aan de
verschuldigde bezoldigingen en vergoedingen, en dat niet hoger mag liggen dan 80 procent van het in artikel 19, 3° ter,

§ 5. Het vonnis beveelt, in voorkomend geval, dat rekening en verantwoording zal worden gedaan door de curatoren. De

van de hypotheekwet van 16 december 1851 bedoelde bedrag.

insolventierechtbank neemt kennis van de geschillen desbetreffende.
Art. XX.140. Indien het belang van de schuldeisers daaraan niet in de weg staat, kan de rechtbank, op verzoek van de
§ 6. De Koning kan de procedure tot het in consignatie geven van later opgedoken activa vaststellen, alsmede de bestem-

curatoren of van iedere belanghebbende, op verslag van de rechter-commissaris en na de curatoren en de vertegenwoor-

ming van deze activa bij nieuw opgedoken passiva.

digers van het personeel, in de ondernemingsraad te hebben gehoord of, indien er geen is, het comité voor preventie
en bescherming op het werk of, indien er geen is, de vakbondsafvaardiging ingeval er een is opgericht of, indien er geen

Art. XX.136. De tenuitvoerlegging van het vonnis tot sluiting van het faillissement, uitgesproken overeenkomstig artikel

is, een werknemersafvaardiging, machtiging verlenen opdat de verrichtingen van de gefailleerde voorlopig, geheel of

XX.135, wordt opgeschort gedurende een maand te rekenen van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

gedeeltelijk, worden voortgezet door de curatoren of, onder hun toezicht, door de gefailleerde of door een derde. Op
verzoek van de curatoren of van iedere belanghebbende en op verslag van de rechter-commissaris, kan de rechtbank die

Art. XX.137. Wanneer de faillietverklaring heeft plaatsgehad na overlijden en vooraleer de inventaris is opgemaakt, of

maatregel te allen tijde wijzigen of herroepen.

wanneer de gefailleerde overlijdt vooraleer met de inventaris is begonnen, wordt deze dadelijk opgemaakt met inachtneming van de in artikel XX.134 voorgeschreven vormen, in tegenwoordigheid of althans na behoorlijke oproeping van

De curatoren kunnen dadelijk na het faillissementsvonnis en na overleg met de representatieve vakbonden of, bij gebreke

de erfgenamen.

hiervan, met het aanwezige personeel in het belang van de boedel en in afwachting van de uitspraak van de rechtbank met
toepassing van het eerste lid, toestaan dat de activiteiten worden voortgezet.

Art. XX.138. Na het opmaken van de inventaris worden de koopwaren, het geld, de bescheiden, de titels van schuldvorderingen, de roerende goederen en voorwerpen van de schuldenaar toevertrouwd aan de zorg van de curatoren.

Art. XX.141. De curatoren kunnen, met toestemming van de rechter-commissaris, aan de gefailleerde natuurlijke persoon
en aan zijn gezin het huisraad en de voorwerpen nodig voor eigen gebruik afgeven. De curatoren maken van die zaken

De gefailleerde, dan wel de bestuurders of zaakvoerders van de gefailleerde rechtspersoon zijn gehouden indien hen dit

een staat op. Zij kunnen eveneens met toestemming van de rechter-commissaris, levensonderhoud toekennen aan de

door de curatoren wordt gevraagd, de boekhouding en archieven te bewaren. Zij dienen deze op eerste verzoek van de

gefailleerde natuurlijke persoon en aan zijn gezin.

curator ter beschikking te stellen. De archieven worden methodisch opgeborgen en bewaard gedurende zeven jaar, vanaf

Iedere betwisting betreffende de toepassing van dit artikel wordt bij verzoekschrift aan de rechtbank gericht.

de opening van de procedure in origineel of in afschrift. Stukken die niet strekken tot bewijs jegens derden, worden drie
jaar bewaard.

Art. XX.142. De curatoren kunnen, zelfs indien het faillietverklarend vonnis wordt bestreden, met machtiging van de rech-

Onverminderd artikel XX.16, moeten de curatoren de dossiers welke zij na het faillissement hebben aangelegd bewaren

ter-commissaris dadelijk overgaan tot de verkoop van de activa die onderhevig zijn aan spoedig bederf, snelle waardev-

rekening houdend met de wettelijke verjaringstermijn voorzien in artikel 2276bis van het Burgerlijk wetboek.

ermindering, of wanneer de kosten voor het bewaren van de goederen, de activa van het faillissement in acht genomen,
te hoog zijn.

Art. XX.139. § 1. Na hun ambtsaanvaarding beslissen de curatoren onverwijld of zij de overeenkomsten die gesloten zijn
voor de datum van het vonnis van faillietverklaring en waaraan door dat vonnis geen einde wordt gemaakt, al dan niet

Art. XX.143. De aan de gefailleerde gerichte brievenpost wordt afgegeven aan de curatoren door elke postoperator, mits

verder uitvoeren, dan wel of zij de overeenkomsten eenzijdig beëindigen wanneer het beheer van de boedel dit noodzake-

een door de curatoren ondertekende schriftelijke aanvraag gericht aan de postoperator met vermelding van naam en

lijkerwijs vereist. Deze beslissing kan geen afbreuk doen aan zakelijke rechten van derden tegenwerpelijk aan de boedel.

adres van de gefailleerde. De curatoren openen de brievenpost. Indien de gefailleerde aanwezig is, woont hij de opening
bij. De brievenpost die niet uitsluitend betrekking heeft op de economische activiteit van de gefailleerde, of die betrekking

De medecontractant die de overeenkomst met de gefailleerde heeft gesloten, kan de curatoren aanmanen om die besliss-

heeft op een nieuwe activiteit van de gefailleerde wordt door de curatoren aan de gefailleerde bezorgd of medegedeeld

ing binnen vijftien dagen te nemen. Indien geen verlenging van termijn is overeengekomen of indien de curatoren geen

op het adres door de gefailleerde aangewezen.

uitdrukkelijke beslissing genomen hebben voor de termijn verstreken is, wordt de overeenkomst als beëindigd beschou-
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wd. De schuldvordering van de schade die eventueel verschuldigd zou zijn aan de medecontractant wegens deze beëin-

Na de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen kan de gefailleerde natuurlijke

diging, wordt opgenomen in de boedel.

persoon de rechter-commissaris verzoeken zelf de aan hem gerichte brievenpost te mogen openen.
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Bij weigering moet de rechter-commissaris zijn beslissing motiveren.

Art. XX.148. De rechter-commissaris kan de gefailleerde, diens werknemers en wie dan ook horen, zowel aangaande het
onderzoek van de boeken en de boekhoudkundige bescheiden als aangaande de oorzaken en de omstandigheden van

Brievenpost gericht aan de beoefenaar van een vrij beroep wordt afgegeven aan de curator volgens richtlijnen bepaald

het faillissement.

door de Orde of Instituut waarvan de gefailleerde deel uitmaakt bij zijn faillissement.
Art. XX.149. Wanneer een schuldenaar failliet is verklaard na zijn overlijden of wanneer de gefailleerde overlijdt na zijn
Art. XX.144. Alle schuldvorderingen of geldsommen die aan de gefailleerde verschuldigd zijn, worden door de curatoren

faillissement, kunnen zijn erfgenamen zich aanmelden of laten vertegenwoordigen bij alle faillissementsverrichtingen. Zij

opgespoord en tegen kwijting geïnd.

hebben dezelfde toegang tot het faillissementsdossier als hun rechtsvoorganger.

De gelden afkomstig van verkopingen en invorderingen door de curatoren gedaan, worden binnen een maand na ont-

Art. XX.150. Te rekenen van hun ambtsaanvaarding zijn de curatoren op hun persoonlijke aansprakelijkheid gehouden

vangst bij de Deposito- en Consignatiekas gestort. De curator kan een beperkt bedrag op een per faillissement geïndivid-

alle handelingen te verrichten tot bewaring van de rechten van de gefailleerde tegen zijn schuldenaars.

ualiseerde bankrekening bewaren, dienstig voor de lopende verrichtingen, onder toezicht van de rechter-commissaris die
daarvan het maximumbedrag bepaalt.

Zij zijn bovendien verplicht inschrijving te nemen van de hypotheken op de onroerende goederen van de gefailleerde,

Bij nalatigheid zijn de curatoren verwijlintrest, gelijk aan de wettelijke interest, verschuldigd voor de sommen die zij niet

waarvan zij het bestaan kennen.

hebben gestort, onverminderd de toepassing van artikel XX.20.

Zij kunnen inschrijving vorderen van de hypotheken op de onroerende goederen van de schuldenaars van de gefailleerde,
indien deze het niet heeft gevorderd.

Art. XX.145. De betaling van de bedragen toegekend aan de schuldeisers wordt door de curatoren gedaan op vertoon van
een uitdelingslijst door de rechter-commissaris ondertekend en neergelegd in het faillissementsdossier.

Bedoelde inschrijvingen worden ten name van de boedel genomen door de curatoren, die bij hun borderel een kopie van
het faillissementsvonnis voegen als bewijs van hun benoeming.

De aan de curatoren bij wijze van ereloon of bij wijze van provisioneel ereloon verschuldigde bedragen, bedoeld in artikel
XX.20 alsmede hun kosten, de gerechtskosten en de kosten aan derden in het kader van de vereffening gesteld worden be-

Art. XX.151. De curatoren kunnen, met machtiging van de rechter-commissaris en na behoorlijke oproeping van de

groot door de rechtbank op basis van een daartoe opgesteld verzoekschrift en op het advies van de rechter-commissaris.

gefailleerde, dadingen aangaan over alle geschillen waarbij de boedel betrokken is, zelfs wanneer het onroerende

Bij elk verzoek tot begroting van de gerechtskosten en kosten aan derden, worden de stukken die deze kosten verantwoor-

rechtsvorderingen en rechten betreft.

den gevoegd. De betalingen van de bedoelde erelonen, kosten en voorschotten worden verricht door de Deposito- en
Consignatiekas aan de curator op basis van een door de rechter-commissaris ondertekend staat.

Wanneer de waarde van het voorwerp van de dading 50 000 euro te boven gaat, wordt zij eerst verbindend nadat ze door
de rechtbank is gehomologeerd op verslag van de rechter-commissaris. De gefailleerde wordt voor de homologatie op-

De sommen die bij het afsluiten van het faillissement niet betaald konden worden, moeten bij de Deposito- en Consig-

geroepen.

natiekas gestort worden ten voordele van de rechthebbende schuldeisers.
Art. XX.152. De curatoren kunnen een beroep doen op de gefailleerde om hen in hun beheer te helpen en voor te lichten.
Art. XX.146. De gefailleerde of de zaakvoerders en bestuurders van de gefailleerde rechtspersoon zijn gehouden gevolg

De rechter-commissaris bepaalt de voorwaarden waaronder hij zijn arbeid zal verrichten.

te geven aan alle oproepingen die zij ontvangen van de rechter-commissaris of van de curatoren en verstrekken hun alle
vereiste inlichtingen.

Art. XX.153. In elk faillissement zijn de curatoren verplicht, binnen twee maanden na hun ambtsaanvaarding, aan de rechter-commissaris een memorie of kort verslag mee te delen betreffende de vermoedelijke toestand van het faillissement, de

De gefailleerde of de zaakvoerders en bestuurders van de gefailleerde rechtspersoon zijn verplicht de curatoren elke adre-

voornaamste oorzaken en omstandigheden ervan en de kenmerken die het vertoont.

swijziging mede te delen of elke wijziging van hun elektronisch adres. Als dit niet gedaan wordt, zijn de oproepingen
geacht geldig te zijn verricht op het laatste adres aan de curatoren medegedeeld.

De curator legt het verslag neer in het faillissementsdossier. De rechter-commissaris maakt zijn aanmerkingen en verwittigt
in voorkomend geval de procureur des Konings dat het verslag hem niet tijdig is medegedeeld en de redenen van deze

Art. XX.147. De curatoren ontbieden de gefailleerde om in zijn tegenwoordigheid de boeken en bescheiden vast te stellen

vertraging. Zowel het verslag als de opmerkingen op het verslag zijn vertrouwelijk en zijn slechts toegankelijk voor de

en af te sluiten.

curator, de rechter-commissaris en de procureur des Konings.

De curatoren gaan over tot verificatie van de balans. Voor zover blijkt dat aanzienlijke correcties noodzakelijk zijn, of wan-

Art. XX.154. Indien de gefailleerde of de bestuurders en zaakvoerders van de gefailleerde rechtspersoon worden vervolgd

neer geen balans is neergelegd bij de aangifte van staking van betaling, kunnen zij die opmaken, eventueel nadat de

wegens een strafbaar feit als bepaald in de artikelen 489, 489bis, 489ter, 490bis of 492bis van het Strafwetboek, of indien

bestuurders en de zaakvoerders van de failliete rechtspersoon hoofdelijk veroordeeld werden tot betaling van de kosten

er tegen hen een bevel tot medebrenging of aanhouding werd verleend of, indien zij op de voormelde gronden werden

voor de opmaak van de balans.

opgeroepen voor de raadkamer of gedagvaard voor de correctionele rechtbank geeft de procureur des Konings daarvan
dadelijk kennis aan de rechter-commissaris en de curator.

Zij kunnen de hulp inroepen van een externe boekhouder (-fiscalist), een externe accountant of een bedrijfsrevisor met het
oog op de opmaak van de balans.

HOOFDSTUK 4. Aangifte en verificatie van schuldvorderingen.

De balans wordt gevoegd bij het faillissementsdossier.

Art. XX.155. § 1. Om in aanmerking te kunnen komen voor een uitdeling alsmede om enig recht van voorrang te kunnen
uitoefenen, zijn de schuldeisers gehouden aangifte te doen van hun schuldvorderingen, in het register uiterlijk op de door
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het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag. De titels waarop de vordering berust worden aangehecht aan de aangifte.

Art. XX.158. De verificatie van de schuldvorderingen wordt door de curator verricht in tegenwoordigheid van of althans

Bij de aangifte worden de identificatiegegevens van de schuldeiser, alsmede de grondslag, het bedrag en de zekerheden

na behoorlijke oproeping van de gefailleerde. De titels van de schuldvorderingen worden getoetst aan de boeken en bes-

van de vordering nader gepreciseerd.

cheiden van de gefailleerde.

De schuldeisers worden daartoe verwittigd door een bericht in het register en een rondschrijven dat hun door de cura-

De gefailleerde wordt eveneens gehoord over de vereffening van het faillissement.

toren wordt toegezonden in zoverre die schuldeisers bekend zijn.
Art. XX.159. Na de aangifte van elke schuldvordering en tot de dag gesteld voor de behandeling van de betwistingen
Het bericht en het rondschrijven vermelden plaats, dag en uur, bepaald voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal

waartoe zij aanleiding geeft, kan de rechter-commissaris, zelfs ambtshalve, bevelen dat de schuldeiser of zijn gemachtig-

van verificatie van de schuldvorderingen.

de of iedere persoon die inlichtingen kan verstrekken, persoonlijk zal verschijnen. Hij maakt proces-verbaal op van hun
verklaringen. Hij kan ook bevelen dat de schuldeiser zijn boeken overlegt of, krachtens een bevel tot onderzoek daarvan,

Het register bezorgt aan de schuldeiser een bericht van ontvangst.

vorderen dat hem daarvan een uittreksel wordt bezorgd opgemaakt door de rechter van de plaats.

§ 2. De verplichting tot neerlegging van de aangifte en bijhorende stukken in het register geldt niet voor natuurlijke per-

Art. XX.160. De processen-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen worden door de curatoren opgesteld, door

sonen of voor rechtspersonen die in het buitenland zijn gevestigd, tenzij zij worden vertegenwoordigd door een derde die

hen ondertekend en in het register neergelegd, met kennisgeving aan de rechter-commissaris.

beroepsmatig rechtsbijstand verleent.
De partij die niet verplicht is tot en geen gebruik maakt van neerlegging langs elektronische weg, legt de stukken bedoeld

Art. XX.161. Uiterlijk op de in het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag leggen de curatoren het eerste proces-verbaal

in paragraaf 1 aangetekend of tegen ontvangstbewijs op het kantooradres van de curator zoals in het vonnis aangegeven

van verificatie neer in het register.

neer. De curator converteert de ontvangen stukken in elektronische vorm en verklaart ze gelijkvormig.

Na respectievelijk zes en twaalf maanden na de datum van het vonnis van faillietverklaring, leggen de curatoren in het register een aanvullend proces-verbaal van verificatie neer waarin zij het eerste proces-verbaal van verificatie overnemen, de

§ 3. De Koning kan de vorm bepalen waarin de aangifte moet worden gedaan.

aangehouden vorderingen verifiëren en de schuldvorderingen verifiëren die sedertdien werden ingediend. Dit geldt ook
wanneer er geen wijzigingen zijn opgetreden ten aanzien van het voorgaande proces-verbaal van verificatie.

§ 4. De aangiften worden ingediend in de taal waarin het faillissementsvonnis is uitgesproken. Zij kunnen evenwel ook
gedaan worden in een andere nationale taal of in het Engels.

De curatoren kunnen in het eerste en tweede proces-verbaal de schuldvorderingen aanvaarden, aanhouden tot de volgende verificatie, of betwisten. Tussen deze processen-verbaal kunnen zij aan de rechtbank de betwistingen voorleggen

De bijlagen bij de aangifte mogen gevoegd worden in de taal naar keuze van de aangever.

betreffende de schuldvorderingen die zij wensen te aanvaarden of te betwisten. Zij richten hiertoe een verzoek aan de
rechter-commissaris die de datum bepaalt waarop de zaak door de rechtbank zal worden behandeld.

De rechtbank kan de vertaling van de aangifte en de bijlagen vragen aan de aangever die hiervan de kosten moet dragen.
De curatoren roepen de betrokken schuldeiser op bij een ter post aangetekend schrijven of via het register. De beslissing
Art. XX.156. De aangifte van elke schuldeiser bevat:
- zijn identiteit, zijn ondernemingsnummer en in voorkomend geval zijn beroep en woonplaats of, indien het een
rechtspersoon betreft, zijn ondernemingsnummer, zijn maatschappelijke benaming en zijn maatschappelijke zetel;

over de betwisting wordt in het register neergelegd en in het laatste proces-verbaal vermeld.
De schuldvorderingen die na het laatste proces-verbaal nog niet zijn aanvaard worden beslecht met toepassing van artikel
XX.163. De curator roept de betrokken schuldeiser bij, een ter post aangetekend schrijven of via het register op voor de
rechtbank, voor de behandeling van de betwisting, op dag en uur te bepalen in overleg met de griffie.

- het bedrag en de oorzaken van zijn schuldvordering, de eraan verbonden voorrechten, hypotheken of zakelijke zekerheden op roerende goederen, en de titel waarop zij berust.

De aangiften van schuldvorderingen van de werknemers van de gefailleerde, aangenomen in hun geheel of provisioneel,
worden onmiddellijk door de curatoren bezorgd aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van onder-

Is dat niet het geval, dan kunnen de curatoren de schuldvordering verwerpen of beschouwen als niet preferente schuld-

nemingen ontslagen werknemers.

vordering.
Vorderingen tot opname van schuldvorderingen waarvan de opname overeenkomstig artikel XX. 165, derde en vierde
Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of

leden, gevorderd wordt na de neerlegging van het laatste proces-verbaal van verificatie, worden ingeleid bij dagvaarding

uiterlijk binnen drie maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring, tenzij het faillissement eerder wordt

betekend aan de curatoren.

afgesloten, en vermeldt naam, voornaam en adres van de natuurlijke persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker heeft
gesteld voor de gefailleerde, bij gebrek waaraan deze bevrijd is.

Art. XX.162. De gefailleerde en de schuldeisers kunnen tegen de verrichte en te verrichten verificaties bezwaren inbrengen binnen een maand na de uiterste datum zoals bepaald in artikel XX.161 voor de neerlegging van het proces verbaal

Art. XX.157. Onder voorbehoud van de toepassing van internationale verdragen, bevat de aangifte van de schuldeiser die

van verificatie.

zijn woonplaats niet heeft in een lidstaat van de Europese Unie, keuze van woonplaats in het rechtsgebied van de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken.

Legt de curator het proces-verbaal van verificatie later neer dan de datum zoals bepaald in artikel XX.161, dan neemt de
termijn pas een aanvang vanaf de datum van neerlegging van het proces-verbaal.

Heeft hij geen woonplaats gekozen, dan kunnen hem alle betekeningen en mededelingen gedaan worden ter griffie van
de rechtbank.
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Het bezwaar wordt aan de curatoren en aan de schuldeiser wiens vordering wordt tegengesproken betekend bij een deur-

Het recht opname te vorderen van een schuldvordering tijdens de vereffening vastgesteld door een andere rechtbank dan

waardersexploot. Hierbij worden de curatoren en de schuldeiser, alsmede de gefailleerde voor de rechtbank gedaagd

de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken, verjaart na verloop van zes maanden te rekenen van de dag waarop

teneinde uitspraak te horen doen over de schuldvordering waartegen bezwaar is ingebracht. De gefailleerde wordt door

het eindvonnis kracht van rechterlijk gewijsde heeft verkregen.

de curatoren verwittigd met uitnodiging om te verschijnen.
HOOFDSTUK 5. Vereffening van het faillissement.
Art. XX.163. Op de dag bepaald voor de behandeling van de betwistingen beslist de rechtbank, zonder voorafgaande
dagvaarding, zo mogelijk bij een enkel vonnis, over alle betwistingen. Dit vonnis wordt gewezen, nadat de curatoren, de

Art. XX.166. § 1. Vanaf de invoeging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen of vanaf elke

gefailleerde en de schuldeisers die bezwaren hebben ingebracht en zij die aangifte hebben gedaan, indien zij verschijnen,

latere datum, gaan de curatoren over tot de vereffening van het faillissement.

zijn gehoord. Tegen het vonnis staat geen verzet open.
De oproeping zoals voorzien in artikel XX.158 bevat meteen de oproeping aan de gefailleerde om gehoord te worden door
De betwistingen die niet onmiddellijk in beraad worden genomen, worden afzonderlijk en verder behandeld volgens de

de rechter-commissaris, in aanwezigheid van de curatoren, nopens de best mogelijke tegeldemaking van de activa, en dit

gewone rechtspleging met voorrang boven alle andere zaken.

ten laatste op de datum van sluiting van het eerste proces verbaal van de schuldvorderingen.

Art. XX.164. § 1. De curator stelt voor elk faillissement een tabel op die voor elke aangegeven schuldvordering de volgen-

De rechter-commissaris maakt hiervan een verslag op, met vermelding van de gemaakte opmerkingen en legt dit neer in

de vermeldingen bevat:

het register.

1° het volgnummer;

De curatoren verkopen onder meer de onroerende goederen, koopwaren en roerende goederen, een en ander onder
toezicht van de rechter-commissaris en met naleving van de artikelen XX.144 en XX.145, zonder dat het nodig is om de

2° de identiteit, het beroep, het ondernemingsnummer in voorkomend geval en de woonplaats, of, indien het een

gefailleerde op te roepen. Zij kunnen de bij artikel XX.151 voorgeschreven dadingen aangaan over om het even welke aan

rechtspersoon betreft, de identiteit, de voornaamste activiteit, het ondernemingsnummer en de maatschappelijke

de gefailleerde toekomende rechten, niettegenstaande elk verzet zijnerzijds.

zetel van de schuldeiser die zijn schuldvordering en zijn titels heeft neergelegd; in het geval van een onderneming

§ 2. De schuldeisers of de gefailleerde die menen dat hun rechten benadeeld worden door een voorgenomen verkoop van

bedoeld in artikel I.1, eerste lid, 1°, c), de benaming waaronder de activiteit wordt uitgeoefend, in voorkomend geval

activa, kunnen in kort geding de aanstelling vragen van een curator ad hoc. De aldus aangestelde curator kan aan de recht-

het ondernemings-nummer en de zetel van de activiteit en de identificatiegegevens van de gemachtigde, in

bank vragen de verkoop te verbieden, in zoverre die verkoop kennelijk indruist tegen de belangen van de betrokkenen.

voorkomend geval;
§ 3. Indien de curatoren zulks vorderen, kan de rechtbank in het kader van de vereffening van het faillissement de overdracht
3° het bedrag van de aangegeven schuldvordering;

van een onderneming in werking bekrachtigen onder voorwaarden die partijen hebben bedongen en waarvan de naleving door de curatoren of, na sluiting van het faillissement, door elke belanghebbende kan worden vervolgd.

4° de door de schuldeiser ingeroepen voorrechten, hypotheken en zakelijke zekerheden op roerende goederen;
Art. XX.167. De rechter-commissaris kan te allen tijde een vergadering van schuldeisers of van sommigen onder hen
5° de aanvaarding of de betwisting;

bijeenroepen.

6° het rolnummer toegekend aan de betwisting;

De rechter-commissaris roept de vergadering bijeen indien hij hiertoe wordt verzocht door schuldeisers die meer dan een
derde van de schuldvorderingen vertegenwoordigen.

7° de korte inhoud en de datum van de beslissing over de betwisting;
De rechter-commissaris beveelt de in het faillissement ingeschreven schuldeisers te verwittigen en bepaalt plaats, dag
8° de andere inlichtingen waarvan de mededeling aan de belanghebbenden nuttig kan zijn.

en uur van de vergadering. Een bericht wordt ten minste een maand voor de datum van de vergadering in het register
neergelegd door toedoen van de griffier. De bekendmaking kan evenwel, met de toestemming van de rechter-commissa-

§ 2. De tabel wordt in het faillissementsdossier neergelegd en bijgewerkt door de curator.

ris, worden vervangen door een rondschrijven aan de ingeschreven schuldeisers.

Art. XX.165. De bekende of onbekende schuldeisers die in gebreke blijven hun schuldvorderingen aan te geven of te

De gefailleerde wordt op die vergadering behoorlijk opgeroepen en kan er gehoord worden nopens de vereffening van

bevestigen, komen niet in aanmerking voor de uitdelingen.

de boedel.

Tot de oproeping voor de vergadering bedoeld in artikel XX.170 hebben de schuldeisers die in gebreke zijn gebleven, het

De vergadering van de schuldeisers kan, bij gewone meerderheid, de curatoren ermede belasten te onderhandelen over

recht opname te vorderen zonder dat hun vordering reeds bevolen uitkeringen kan opschorten. Zij hebben slechts recht

een vaste prijs voor het geheel of een gedeelte van de rechten of de rechtsvorderingen die nog niet voldaan zijn, en ze te

op een dividend berekend op het nog niet verdeeld actief en dragen zelf de kosten en uitgaven waartoe de verificatie en

vervreemden.

de opname van hun schuldvorderingen aanleiding geven.
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Het recht opname te vorderen verjaart na verloop van één jaar te rekenen van het vonnis van faillietverklaring, behalve

Art. XX.168. De rechter-commissaris beveelt, indien daartoe aanleiding is, een uitdeling aan de schuldeisers en bepaalt

voor de schuldvordering die vastgesteld wordt in een procedure tot tussenkomst of vrijwaring, vervolgd of ingesteld tij-

tot welk bedrag. Elke betaling die wordt verricht op bevel of met de toestemming van de rechter-commissaris, heeft voor

dens de vereffening.

de curatoren kwijting tot gevolg.
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Art. XX.169. Indien er schuldeisers zijn van wie de vorderingen binnen de voorgeschreven termijn aangegeven en beves-

De kwijtschelding heeft gevolgen voor de onderhoudsschulden van de gefailleerde noch voor de schulden voortvloeiend

tigd zijn, doch die aanleiding hebben gegeven tot geschillen die nog niet definitief zijn beslecht, heeft geen uitdeling

uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integ-

plaats dan na reservering van het gedeelte dat overeenstemt met hun schuldvorderingen, zoals zij zijn aangegeven en

riteit van een persoon waaraan de gefailleerde schuld heeft.

bevestigd.
§ 2. De kwijtschelding wordt enkel toegekend door de rechtbank op verzoek van de gefailleerde, welk verzoekschrift hij
Art. XX.170. Wanneer alle betwistingen van schuldvorderingen zijn beslecht en de vereffening van het faillissement is

dient te voegen bij zijn aangifte van het faillissement of dient neer te leggen in het register uiterlijk drie maanden na de

beëindigd, worden de schuldeisers en de gefailleerde opgeroepen door de curatoren na inzage en goedkeuring van de

bekendmaking van het faillissementsvonnis, zelfs indien het faillissement is afgesloten voor het verstrijken van die termijn.

rekeningen van de curatoren op beschikking van de rechter-commissaris die de datum, het uur en de plaats ervan vastlegt.

Het verzoekschrift wordt door de griffier ter kennis gebracht van de curator. Deze legt uiterlijk na één maand een verslag
neer in het register over omstandigheden die kunnen aanleiding geven tot de vaststelling van kennelijk grove fouten,

De vereenvoudigde rekening van de curatoren, die het totale bedrag van het actief, de kosten en het ereloon van de cura-

bedoeld in § 3.

toren, de boedelschulden en de verdeling tussen de verschillende categorieën van schuldeisers vermeldt, wordt bij deze
oproeping gevoegd. Zij wordt ook gevoegd bij het faillissementsdossier.

Zonder de sluiting van het faillissement af te wachten en van zodra de termijn van zes maanden is verstreken, kan de

Op die vergadering wordt de rekening besproken en afgesloten.

gefailleerde de rechtbank verzoeken uitspraak te doen over de kwijtschelding. Op verzoek van de gefailleerde deelt de
rechtbank aan deze laatste, via het register, binnen een termijn van een jaar vanaf de opening van het faillissement, de

Het saldo van de rekening dient voor de laatste uitdeling.

redenen mee die rechtvaardigen waarom ze zich niet over de kwijtschelding heeft uitgesproken zonder dat deze mededeling vooruitloopt op de latere beslissing inzake de kwijtschelding.

Indien er een batig saldo is, komt dit rechtens toe aan de gefailleerde of indien het een rechtspersoon betreft, aan de aan-

De rechtbank spreekt zich uit over het verzoek tot kwijtschelding uiterlijk bij de sluiting van het faillissement of, indien het

deelhouders.

verzoek bedoeld in het eerste lid nog niet is ingediend op het ogenblik van sluiting, binnen een maand na het verzoek.

Art. XX.171. Nadat de rechtbank in voorkomend geval de betwistingen betreffende de rekening heeft beslecht en de

Het vonnis dat de kwijtschelding van de schuldenaar beveelt wordt door de curator ter kennis gebracht van de curator en

rekening zo nodig heeft verbeterd, beveelt zij, op verslag van de rechter-commissaris, en na behoorlijke oproeping van de

in het register neergelegd. Het wordt door de griffier bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

gefailleerde, de sluiting van het faillissement.

§ 3. Elke belanghebbende met inbegrip van de curator en het openbaar ministerie kan, bij verzoekschrift waarvan door
de griffier wordt kennis gegeven aan de gefailleerde, vanaf de bekendmaking van het faillissementsvonnis vorderen dat

Binnen een maand na het vonnis dat de sluiting van het faillissement beveelt, zenden de curatoren een kopie van de

de kwijtschelding slechts voor een deel wordt toegekend of volledig geweigerd bij gemotiveerde beslissing, indien de

verbeterde vereenvoudigde rekening samen met een overzicht van de bedragen die effectief werden uitgekeerd aan de

gefailleerde kennelijk grove fouten heeft begaan die hebben bijgedragen tot het faillissement. Dezelfde vordering kan

verschillende schuldeisers, over aan de administratie van de btw en de administratie van de ondernemings- en inkomens-

worden ingesteld bij wijze van derdenverzet bij verzoekschrift uiterlijk drie maanden na de publicatie van het vonnis van

fiscaliteit.

kwijtschelding.

Het vonnis waarbij de sluiting van het faillissement wordt bevolen, wordt door de curator bij uittreksel bekendgemaakt in

Wanneer de gefailleerde beoefenaar is van een vrij beroep, dan stelt de griffier diens orde of instituut in kennis door een

het Belgisch Staatsblad.

kopie te sturen van het vonnis waarin de kwijtschelding voor een deel wordt toegekend of volledig geweigerd.

De sluiting van het faillissement maakt een einde aan de opdracht van de curatoren, behalve wat de uitvoering van de

Art. XX.174. De echtgenoot, gewezen echtgenoot, wettelijk samenwonende of gewezen wettelijk samenwonende van

sluiting betreft, en houdt een algemene kwijting in.

de gefailleerde die persoonlijk verbonden is voor de schuld die voornoemde persoon tijdens de duur van het huwelijk of
de duur van de wettelijke samenwoning was aangegaan, wordt ingevolge de kwijtschelding van die verplichting bevrijd.

Art. XX.172. De beslissing tot sluiting van de verrichtingen van het faillissement van de rechtspersoon ontbindt deze en
brengt de onmiddellijke sluiting van zijn vereffening mee.

De kwijtschelding kan de wettelijk samenwonende van wie de verklaring van samenwonen afgelegd werd in de zes maanden voor het openen van de faillissementsprocedure, niet tot voordeel strekken.

Artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen is van toepassing.
De kwijtschelding heeft geen gevolgen op de persoonlijke of gemeenschappelijke schulden van de echtgenoot, ex-echtDe beslissing wordt door toedoen van de curator bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dat uittreksel

genoot, wettelijk samenwonende of gewezen wettelijk samenwonende voortvloeiend uit een overeenkomst door de

vermeldt de naam, de voornaam, elektronisch adres en het adres van de personen die als vereffenaars worden beschouwd.

genoemde personen gesloten, ongeacht of die schulden alleen of samen met de gefailleerde werden aangegaan, en die
vreemd zijn aan de beroepsactiviteit van de gefailleerde.

De Koning kan de procedure tot het in consignatie geven van later opgedoken activa vaststellen, alsmede de bestemming
van deze activa bij nieuw opgedoken passiva. Hij kan tevens de bestemming van onverkochte activa die overblijven na de

HOOFDSTUK 7. Schuldeisers en borgtochten

sluiting vaststellen.
Afdeling 1. Medeschuldenaars, persoonlijke zekerheden en borgen.
HOOFDSTUK 6. Kwijtschelding.
Art. XX.175. Onverminderd de artikelen 2043bis tot 2043octies van het Burgerlijk Wetboek en XX.176, strekt de kwiArt. XX.173. § 1. Indien de gefailleerde een natuurlijke persoon is, zal hij ten aanzien van de schuldeisers worden bevrijd

jtschelding niet tot voordeel van de medeschuldenaars en de stellers van persoonlijke zekerheden.

van de restschulden, onverminderd de zakelijke zekerheden gesteld door de schuldenaar of derden.
Art. XX.176. De natuurlijke persoon die zich persoonlijk kosteloos zeker heeft gesteld voor de gefailleerde, kan, na het
openen van de procedure, een verzoekschrift neerleggen voor de insolventierechtbank strekkende tot gehele of gedeelteli254
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jke bevrijding van haar verbintenis wanneer het bedrag van de zekerheid, bij het openen van de procedure, kennelijk niet

Art. XX.182. Ingeval de curatoren het pand niet inlossen en de schuldeiser het verkoopt voor een prijs die de schuld-

in verhouding is tot haar terugbetalingsmogelijkheden, waarbij deze mogelijkheid beoordeeld moet worden in het licht

vordering te boven gaat, wordt het meerdere door hen geïnd. Bedraagt de prijs minder dan de schuldvordering, dan treedt

van haar roerende en onroerende goederen en inkomsten.

de pandhoudende schuldeiser voor het ontbrekende op als gewone schuldeiser in de boedel.

De verzoeker vermeldt in zijn verzoekschrift:

Art. XX.183. Voor de werknemers bedoeld in artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het

- zijn identiteit, beroep en woonplaats;

loon der werknemers, worden het loon, zoals bepaald in artikel 2, eerste lid, van die wet, en de in het loon begrepen ver-

- de identiteit en woonplaats van de titularis van de vordering waarvan de betaling gewaarborgd is door de

goedingen die aan dezelfde personen verschuldigd zijn wegens beëindiging van hun dienstbetrekking, ongeacht of die

zekerheidsteller;
- de verklaring dat zijn verbintenis niet in verhouding is, bij het openen van de procedure, met zijn inkomsten en
vermogen;

beëindiging voor of na de faillietverklaring plaatsheeft, onder de bevoorrechte schuldvorderingen opgenomen met dezelfde rang en ten belope van dezelfde bedragen als het voorrecht dat aan dezelfde personen wordt toegekend bij artikel
19, 3° ter, van de hypotheekwet van 16 december 1851.

- de kopie van zijn laatste aangifte en het laatste aanslagbiljet in de personenbelasting;
- het overzicht van alle activa en passiva die zijn patrimonium vormen;

Afdeling 3. Rechten van hypothecaire schuldeisers en van op onroerende goederen bevoorrechte schuldeisers.

- de stukken die de verbintenis houdende de kosteloze zekerheidstelling en de omvang ervan staven;
- elk ander stuk dat van aard is om precies de staat weer te geven van zijn bestaansmiddelen en lasten.

Art. XX.184. Wanneer de prijs van de onroerende goederen vroeger dan of tegelijk met die van de roerende goederen
verdeeld wordt, treden de bevoorrechte of de hypothecaire schuldeisers die niet geheel voldaan zijn uit de prijs van de on-

Het verzoekschrift wordt gevoegd bij het faillissementsdossier.

roerende goederen, naar evenredigheid van hetgeen hun nog verschuldigd is, samen met de gewone schuldeisers op ten
aanzien van de gelden die aan de chirografaire boedel toekomen, mits hun schuldvorderingen bevestigd en geverifieerd

De partijen worden door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen om te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt.

zijn met inachtneming van de hierboven voorgeschreven vormen.

De oproeping vermeldt dat het verzoekschrift en de bijkomende documenten in het faillissementsdossier kunnen worden
geraadpleegd.

Art. XX.185. Wanneer tot een of meer uitdelingen van gelden wordt overgegaan voordat de prijs van de onroerende
goederen verdeeld is, nemen de op de onroerende goederen bevoorrechte en de hypothecaire schuldeisers daaraan deel

De neerlegging van het verzoekschrift schort de middelen van tenuitvoerlegging op.

naar evenredigheid van het volle bedrag van hun schuldvorderingen, onverminderd de afscheiding die hierna wordt omschreven.

Het vonnis dat de bevrijding van de verzoeker beveelt, wordt ingevoegd tussen het woord bij uittreksel bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad.

Art. XX.186. Na de verkoop van de onroerende goederen en de sluiting van de rangregeling onder de hypothecaire en
de bevoorrechte schuldeisers, zullen degenen onder hen die ten aanzien van de prijs der onroerende goederen batig

Wanneer de persoonlijke zekerheid door de rechtbank niet volledig van zijn verplichting is ontslagen, verkrijgen de

gerangschikt zijn voor het volle bedrag van hun schuldvordering, het bedrag dat hun als hypothecaire schuldeisers

schuldeisers opnieuw het recht om individueel een vordering op zijn goederen te stellen.

toegewezen is, slechts ontvangen onder aftrek van hetgeen zij uit de chirografaire boedel hebben verkregen.

Art. XX.177. De houder van schuldverbintenissen die door de gefailleerde en eveneens gefailleerde medeschuldenaars

De aldus afgetrokken bedragen blijven niet in de hypothecaire boedel, maar worden daarvan afgescheiden en keren terug

hoofdelijk zijn aangegaan, geëndosseerd of gewaarborgd, komt in aanmerking voor de uitdelingen in elke boedel en komt

naar de chirografaire boedel.

daarin op voor de nominale waarde van zijn schuldvordering, totdat hij volledig is betaald.
Art. XX.187. De rechten van de hypothecaire schuldeisers die slechts voor een gedeelte batig gerangschikt zijn bij de verArt. XX.178. Voor de faillissementen van medeschuldenaars bestaat geen onderling verhaal uit hoofde van betaalde per-

deling van de prijs van onroerende goederen in de chirografaire boedel, worden definitief vastgesteld met inachtneming

centen, behalve wanneer de percenten uit die boedels meer bedragen dan de schuldvordering in hoofdsom en toebe-

van het bedrag dat hun nog verschuldigd is na die rangschikking met betrekking tot de onroerende goederen. Wat zij bij

horen; in dat geval komt het meerdere, naar de orde der verbintenissen, toe aan die schuldenaars voor wie de andere borg

de vroegere uitdeling meer ontvangen hebben, wordt afgetrokken van het bedrag dat hun als hypothecaire schuldeisers

staan.

toegewezen is, en wordt in de chirografaire boedel teruggestort.

Art. XX.179. Wanneer de houder van schuldverbintenissen die door de gefailleerde met andere medeschuldenaars hoofdelijk zijn aangegaan of waarvoor een borg is gesteld, voor het faillissement een voorschot op zijn schuldvordering ont-

Art. XX.188. De hypothecaire schuldeisers die niet batig gerangschikt zijn, worden als gewone schuldeisers beschouwd

vangen heeft, wordt deze in de boedel slechts opgenomen onder aftrek van dit voorschot en behoudt hij voor het nog

en als zodanig behandeld met betrekking tot de gevolgen van alle verrichtingen in verband met de chirografaire boedel.

verschuldigde bedrag zijn rechten tegen de medeschuldenaars of de borg.
Afdeling 4. Gevolgen van het faillissement van de ene echtgenoot ten opzichte van de andere.
Art. XX.180. De medeschuldenaar of de borg die de gedeeltelijke betaling gedaan heeft, komt in het faillissement op voor
alles wat hij tot bevrijding van de gefailleerde betaald heeft.

Art. XX.189. De curatoren kunnen de roerende en onroerende goederen uit het eigen vermogen van een gefailleerde
echtgenoot zowel als uit hun gemeenschappelijk vermogen verkopen zonder de voorafgaande toestemming van de an-

Afdeling 2. Pandhoudende schuldeisers en schuldeisers bevoorrecht op roerend goed.

dere echtgenoot of de rechterlijke machtiging, voorgeschreven bij de artikelen 215, § 1, 1418 en 1420 van het Burgerlijk
Wetboek.

Art. XX.181. De curatoren kunnen, met machtiging van de rechter-commissaris, te allen tijde het pand ten bate van de
failliete boedel inlossen door betaling van de schuld.

Art. XX.190. Indien het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten wordt ontbonden na de faillietverklaring en voor
de sluiting van het faillissement, kunnen noch de echtgenoot van de gefailleerde, noch de curatoren aanspraak maken op
de voordelen die in het huwelijkscontract zijn bepaald.
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De betaling van gemeenschappelijke schulden, die de gefailleerde bij de uitoefening van zijn beroepsactiviteit heeft ge-

Op straffe van verval moet de rechtsvordering tot terugvordering worden ingesteld voor de neerlegging van het eerste

maakt en die niet voldaan zijn door de vereffening van het faillissement, kunnen niet verhaald worden op het eigen ver-

proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen.

mogen van de echtgenoot van de gefailleerde.
Indien de bewaring of de teruggave van de teruggevorderde goederen kosten heeft veroorzaakt ten laste van de boedel,
Afdeling 5. Gevolgen van het faillissement op de aansprakelijkheid van derden voor de financiering van een nieu-

eist de curator dat deze kosten betaald worden bij de afgifte van de goederen. Weigert de eigenaar deze kosten te betalen

we activiteit.

dan is de curator gerechtigd het retentierecht uit te oefenen.

Art. XX.191. Het faillissement van een natuurlijke persoon of van een rechtspersoon kan op zich alleen geen grond zijn

Art. XX.195. In geval van faillissement kan de eigenaar van nog niet betaald handels- en ander papier dat zich in natura

voor een aansprakelijkheidsvordering gericht tegen een kredietgever of een investeerder die krediet geeft voor of in-

in de portefeuille van de gefailleerde bevindt op de dag van het vonnis van faillietverklaring, dat papier terugvorderen

vesteert in een nieuwe activiteit gevoerd door de gefailleerde of door een bestuurder, zaakvoerder of leider van de failliete

wanneer hij het afgegeven heeft alleen met last om het te innen en het bedrag ervan te zijner beschikking te houden, of

rechtspersoon, ongeacht de vorm waarin deze nieuwe activiteit wordt uitgeoefend.

het speciaal bestemd heeft voor bepaalde betalingen.

HOOFDSTUK 8. Uitdeling aan de schuldeisers.

Art. XX.196. De koopwaren aan de gefailleerde in bewaring gegeven of in consignatie gegeven om te worden verkocht
voor rekening van de afzender, kunnen eveneens worden teruggevorderd, zolang zij geheel of gedeeltelijk in natura aan-

Art. XX.192. Het bedrag van het actief van de gefailleerde wordt onder de schuldeisers verdeeld naar evenredigheid van

wezig zijn.

hun vorderingen en na aftrek van de kosten en uitgaven voor het beheer van de failliete boedel, van de uitkeringen tot
levensonderhoud aan de gefailleerde en zijn gezin en van hetgeen aan de bevoorrechte schuldeisers betaald is.

Zelfs de prijs van die koopwaren kan worden teruggevorderd in zover hij niet is betaald, noch in waardepapier voldaan,
noch in rekening-courant tussen de gefailleerde en de koper verrekend.

HOOFDSTUK 9. Verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde.
Art. XX.197. De aan de gefailleerde gezonden koopwaren kunnen ook worden teruggevorderd, zolang de overgave niet is
Art. XX.193. § 1. Onverminderd artikel XX.120, kunnen alleen de curatoren tot de verkoop van onroerende goederen over-

geschied in zijn magazijnen of in die van de commissionair die gelast is ze te verkopen voor rekening van de gefailleerde.

gaan. De rechter-commissaris beveelt de verkoop op verzoek van de curator.
De terugvordering is nochtans niet ontvankelijk wanneer de koopwaren, voor hun aankomst, zonder bedrog verkocht zijn
Indien de rechter-commissaris de verkoop, hetzij openbaar, hetzij uit de hand, beveelt dan wel machtigt, geschiedt deze

op cognossementen of op door de afzender getekende facturen en vrachtbrieven.

overeenkomstig de artikelen 1190 tot 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek.
De terugvordering geschiedt met inachtneming van de rechten van de pandhoudende schuldeiser die in het bezit van de
De voorgaande bepalingen vinden geen toepassing op de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser die na de neer-

koopwaren is gesteld door een cognossement of een vrachtbrief.

legging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen het bezwaarde goed kan doen verkopen
overeenkomstig de artikelen 1560 tot 1626 van het Gerechtelijk Wetboek, onverminderd artikel XX.120.

Art. XX.198. Hij die een zaak terugvordert, is verplicht voor de terugname in de boedel de door hem in mindering ontvangen bedragen, alsmede alle voorschotten gedaan voor vracht of vervoer, commissie, verzekering of andere kosten terug te

§ 2. Wanneer onroerende goederen in mede-eigendom toebehoren aan de gefailleerde en aan andere personen, kan de

geven, en de wegens dezelfde oorzaken verschuldigde bedragen te betalen.

rechter-commissaris, op verzoek van de curatoren, de verkoop van de onverdeelde goederen bevelen. De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, de schuldeisers die een bevel of een beslagexploot hebben doen overschrijven,

Art. XX.199. Verkochte koopwaren die nog niet zijn geleverd aan de gefailleerde of nog niet zijn verzonden aan de ge-

alsook de gefailleerde en de andere mede-eigenaars dienen ten minste acht dagen voor de zitting bij gerechtsbrief tot

failleerde of voor diens rekening aan een derde, kunnen door de verkoper worden teruggehouden.

de machtigingsprocedure te worden opgeroepen. De verkoop vindt in dat geval plaats op verzoek van de curator alleen.
Art. XX.200. In het geval van de artikelen XX.197 en XX.199 kunnen de curatoren, met machtiging van de rechter-commisIn geval van akkoord van alle mede-eigenaars aangaande de verkoop van het onverdeeld onroerend goed, kan de rech-

saris, levering van de koopwaren eisen tegen betaling van de prijs die tussen verkoper en gefailleerde bedongen is.

ter-commissaris de verkoop bevelen, op gezamenlijk verzoek van de curator en de andere mede-eigenaars, nadat de
ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, de schuldeisers die een bevel of beslagexploot hebben doen

Art. XX.201. De curatoren kunnen met goedkeuring van de rechter-commissaris de verzoeken tot terugvordering van

overschrijven, evenals de gefailleerde ten minste acht dagen voor de zitting bij gerechtsbrief bij de machtigingsprocedure

koopwaren, handels- en andere papieren of andere goederen inwilligen.

werden opgeroepen.

Indien het belang van de boedel het vereist kunnen de curatoren evenwel, met de toestemming van de rechter-commissaris, de terugvordering bepaald in artikel XX.194 afwijzen na betaling van de prijs die tussen verkoper en de gefailleerde is

§ 3. De beschikking vermeldt steeds de identiteit van de schuldeisers en mede-eigenaars die bij de procedure behoorlijk

bedongen, met uitsluiting van interesten en strafbedingen, die in voorkomend geval schulden in de boedel blijven.

zijn opgeroepen.
Indien er een geschil ontstaat, doet de rechtbank op verzoek van de belanghebbenden uitspraak, op verslag van de rechHOOFDSTUK 10. Terugvordering.

ter-commissaris.

Art. XX.194. Het faillissement doet geen afbreuk aan het recht van terugvordering van de eigenaar van de goederen die
in het bezit zijn van de schuldenaar.
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TITEL 7. Grensoverschrijdende insolventie.

Art. XX.208. Zodra een vordering tot opening van een insolventieprocedure aanhangig wordt gemaakt bij een Belgisch
rechtscollege of voornoemd rechtscollege een insolventieprocedure heeft geopend op grond van de insolventieverordening, behoort enig verzoek van dit rechtscollege tot samenwerking met een door een rechtscollege van een andere lidstaat

HOOFDSTUK 1. Europese insolventieprocedures.

aangewezen insolventiefunctionaris tot de bevoegdheid van de rechter-commissaris of de gedelegeerd rechter.

Art. XX.202. Wanneer overeenkomstig artikel 3, § 1, van de Insolventieverordening in een andere lidstaat een insolven-

Art. XX.209. De rechter-commissaris of gedelegeerd rechter is gemachtigd om rechtstreeks te communiceren met de

tieprocedure geopend is ten aanzien van een schuldenaar die in België een vestiging heeft, worden de hoofdzaken van

rechtbanken van andere lidstaten of met de personen die zij hebben aangewezen alsook om hen rechtstreeks gegevens

de beslissing tot opening van de insolventieprocedure, de identiteit van de aangewezen insolventiefunctionaris, alsmede

of bijstand te verzoeken.

de bevoegdheidsregel die toegepast wordt door het rechtscollege dat de procedure geopend heeft, op verzoek van

De communicatie kan gebeuren via elk geschikt geacht middel.

de buitenlandse insolventiefunctionaris bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt indien de insolventiefunctionaris of de schuldenaar die zijn goederen in bezit houdt daarom verzoekt.

De rechter-commissaris of de gedelegeerd rechter vermeldt in het register alle contacten die hij heeft met een rechtscollege van een andere lidstaat of met de door dat rechtscollege aangewezen persoon, evenals met een door een rechtscol-

Art. XX.203. Bij de opening van een territoriale insolventieprocedure krachtens artikel 3, § 2, van de Insolventieveror-

lege van een andere lidstaat aangewezen insolventiefunctionaris.

dening, wordt de staat van faillissement van de vestiging van de schuldenaar, van deze schuldenaar beoordeeld los van
de eventuele hoedanigheid van onderneming van de schuldenaar en los van zijn vestigingen in het buitenland gelegen.

HOOFDSTUK 2. Overige grensoverschrijdende insolventieprocedures.

Bij de opening van een territoriale insolventieprocedure krachtens artikel 3, § 3, van de Insolventieverordening als gevolg

Art. XX.210. Dit hoofdstuk is van toepassing zodra Verordening 2015/848/EU van het Europees Parlement en de Raad

van de erkenning van een buitenlandse rechterlijke beslissing om een hoofdprocedure te openen, wordt de staat van

betreffende insolventieprocedures niet van toepassing is.

faillissement op grond van de insolventie van de schuldenaar niet opnieuw onderzocht wanneer de hoofdinsolventieprocedure vereiste dat de schuldenaar insolvent is.

Art. XX.211. Bij de opening van een territoriale insolventieprocedure krachtens artikel 118, § 1, tweede lid, 2°, van het
Wetboek van internationaal privaatrecht, wordt de staat van faillissement van de vestiging beoordeeld los van de hoedan-

Art. XX.204. Wanneer een insolventiefunctionaris in een in een andere lidstaat geopende hoofdinsolventieprocedure in

igheid van onderneming van de schuldenaar en van de staat van zijn vestigingen in het buitenland gelegen.

verband met de goederen die zich in België bevinden een unilaterale toezegging wil doen overeenkomstig artikel 36 van
de Insolventieverordening, moet die toezegging worden vermeld in een geschreven document waarvan een behoorlijk

Bij de opening van een territoriale insolventieprocedure krachtens artikel 118, § 1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van

geauthentiseerd exemplaar wordt neergelegd in het register. Een Nederlandse, Franse of Duitse versie moet bij het ges-

internationaal privaatrecht, als gevolg van de erkenning van een buitenlandse rechterlijke beslissing om een hoofdproce-

chreven document worden gevoegd, in het geval de toezegging in een andere dan die talen is opgesteld.

dure te openen, wordt de staat van faillissement op grond van de insolventie van de schuldenaar niet opnieuw onderzocht
wanneer de hoofdinsolventieprocedure vereiste dat de schuldenaar insolvent is.

Art. XX.205. Is in een andere lidstaat een hoofdprocedure geopend op basis van artikel 3, § 1 van de Insolventieverordening, dan stelt de griffier de insolventiefunctionaris binnen vijftien dagen schriftelijk in kennis van elke aanvraag tot

Art. XX.212. Iedere schuldeiser kan zijn vordering indienen in het kader van een insolventieprocedure op grond van ar-

opening van een secundaire insolventieprocedure onder mededeling dat deze zijn zienswijze binnen een daartoe door de

tikel 118, § 1, tweede lid, van het Wetboek van internationaal privaatrecht.

rechtbank bepaalde termijn kenbaar kan maken. Zolang aan de insolventiefunctionaris niet de gelegenheid werd geboden
te worden gehoord over de aanvraag, kan geen secundaire insolventieprocedure worden geopend.

Art. XX.213. Wanneer in een andere staat ten aanzien van een schuldenaar een insolventieprocedure wordt geopend,
worden de hoofdzaken van de beslissing tot opening van de insolventieprocedure en de identiteit van de aangewezen

Iedere belanghebbende kan evenwel bij verzoekschrift vorderen dat een insolventiefunctionaris ad hoc wordt aangesteld

insolventiefunctionaris op verzoek van de buitenlandse insolventiefunctionaris in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt,

die bewarende maatregelen kan nemen in verband met de uitvoering of voortzetting van arbeidsovereenkomsten in Bel-

op voorwaarde dat de beslissing tot opening op grond van artikel 121 van het Wetboek van internationaal privaatrecht in

gië gesloten.

België wordt erkend of kan worden erkend.

Art. XX.206. Elk optreden van een insolventiefunctionaris in een in een andere lidstaat geopende insolventieprocedure

Wanneer de schuldenaar een vestiging in België heeft, gebeurt de in eerste lid bedoelde bekendmaking ambtshalve.

gebeurt door tussenkomst van een advocaat.
Art. XX.214. De benoeming van de buitenlandse insolventiefunctionaris wordt vastgesteld door overlegging van een voor
Art. XX.207. Zodra een vordering tot opening van een insolventieprocedure aanhangig wordt gemaakt bij een Belgisch

eensluidend gewaarmerkt afschrift van het aanwijzingsbesluit of van ieder ander door de bevoegde buitenlandse rechter

rechtscollege of voornoemd rechtscollege een insolventieprocedure heeft geopend op grond van de Insolventieveror-

opgesteld attest. Van deze stukken kan een vertaling worden verlangd.

dening, behoort enig verzoek tot samenwerking met een rechtscollege van een andere lidstaat waarbij een vordering tot
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opening van een insolventieprocedure is ingediend of dat een dergelijke procedure heeft geopend tot de bevoegdheid

Art. XX.215. Enig optreden van een insolventiefunctionaris in een in een andere staat geopende insolventieprocedure

van de rechter-commissaris of de gedelegeerd rechter.

gebeurt door tussenkomst van een advocaat.

Deze bepaling is ook van toepassing wanneer een Belgisch rechtscollege een procedure betreffende een lid van een ven-

Art. XX.216. § 1. De insolventiefunctionaris in een op grond van artikel 121 van het Wetboek van internationaal privaatrecht

nootschapsgroep heeft geopend, zodra bij een rechtscollege van een andere lidstaat een vordering aanhangig wordt ge-

erkende buitenlandse hoofdinsolventie kan alle bevoegdheden uitoefenen die hem toekomen naar het recht van de staat

maakt tot opening van een procedure betreffende een ander lid van dezelfde groep of voornoemd rechtscollege een

waar de buitenlandse insolventie is uitgesproken, tenzij op grond van artikel 118, § 1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van

dergelijke procedure heeft geopend.

internationaal privaatrecht een procedure geopend is.
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Indien in België een procedure geopend is op grond van artikel 118, § 1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van internatio-

§ 3. Op grond van zwaarwegende redenen kan de insolventiefunctionaris weigeren te voldoen aan een verzoek om in-

naal privaatrecht kan de buitenlandse insolventiefunctionaris voorstellen indienen om de activa te gelde te maken of op

lichtingen of andere samenwerking. De insolventiefunctionaris kan de rechter-commissaris verzoeken een beslissing te

enigerlei wijze te gebruiken.

nemen omtrent de door hem voorgenomen weigering.

§ 2. De insolventiefunctionaris in een op grond van artikel 121 van het Wetboek van internationaal privaatrecht erkende

Art. XX.220. § 1. Zolang nog niet onherroepelijk is beslist over het verzoek tot erkenning van de buitenlandse insolven-

buitenlandse hoofdinsolventie mag al zijn bevoegdheden uitoefenen op de goederen van de schuldenaar die zich in Bel-

tieprocedure kan de rechtbank op verzoek van de buitenlandse insolventiefunctionaris, een schuldeiser of de schuldenaar

gië bevinden met inbegrip van deze om ze te verplaatsen, onverminderd artikel 119, § 2 van het Wetboek van internatio-

maatregelen gelasten ter verzekering van de bewaring van de goederen van de schuldenaar en de bescherming van de

naal privaatrecht.

rechten van de schuldeisers.

§ 3. Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden hier te lande moet de buitenlandse insolventiefunctionaris het Belgische
recht eerbiedigen, in het bijzonder de voorschriften inzake het tegelde maken van de goederen. Deze bevoegdheden

§ 2. De in de eerste paragraaf bedoelde bewarende maatregelen kunnen elke maatregel omvatten die ertoe kan bijdragen

mogen niet de aanwending van dwangmiddelen, noch het recht om uitspraak te doen in gedingen of geschillen behelzen.

dat het vermogen van de schuldenaar in stand blijft en dat de belangen van de schuldeisers worden beschermd, zoals:
a) schorsing van gerechtelijke tenuitvoerlegging op enig deel van het vermogen van de schuldenaar;

Art. XX.217. Wanneer een insolventieprocedure op grond van artikel 118 § 1, tweede lid, van het Wetboek van internatio-

b) verlies of beperking van het bestuur van de schuldenaar over diens in België zich bevindende goederen, met

naal privaatrecht geopend is, is de rechter bevoegd zoveel als redelijkerwijze mogelijk, rechtstreeks of door tussenkomst

aanwijzing van een of meer gerechtsmandatarissen of insolventiefunctionarissen, of

van de insolventiefunctionaris of van een derde, informatie te verschaffen aan, te communiceren met of anderszins samen

c) het horen van getuigen omtrent de samenstelling van het vermogen van de schuldenaar.

te werken met de buitenlandse rechter of met de buitenlandse insolventiefunctionaris, op voorwaarde dat de buitenlandse procedure in België erkend is of erkend kan worden op grond van artikel 121 van het Wetboek van internationaal

§ 3. De bewarende maatregelen kunnen tot het ogenblik dat de rechter beslist op het verzoek tot erkenning van de buiten-

privaatrecht.

landse insolventie, worden gewijzigd of beëindigd. Tenzij de beslissing omtrent het verzoek tot erkenning anders inhoudt,
eindigen bewarende maatregelen op het moment waarop die beslissing onherroepelijk wordt.

Art. XX.218. Zodra een vordering tot opening van een insolventieprocedure aanhangig wordt gemaakt bij een Belgisch
rechtscollege of voornoemd rechtscollege een insolventieprocedure heeft geopend op grond van artikel 118, § 1, tweede

Art. XX.221. De schuldeiser die, nadat een procedure in het buitenland, is geopend, door ongeacht welk middel, met name

lid, van het Wetboek van internationaal privaatrecht, behoort enig verzoek tot samenwerking met een rechtscollege van

door uitvoerende maatregelen, geheel of gedeeltelijk wordt voldaan uit goederen van een schuldenaar die zich op het Bel-

een andere staat waarbij een vordering tot opening van een insolventieprocedure is ingediend of dat een dergelijke pro-

gisch grondgebied bevinden, moet hetgeen hij heeft verkregen van de buitenlandse insolventiefunctionaris teruggeven,

cedure heeft geopend tot de bevoegdheid van de rechter-commissaris of de gedelegeerd rechter.

op voorwaarde dat de buitenlandse procedure in België erkend is of erkend kan worden op grond van artikel 121 van het
Wetboek van internationaal privaatrecht.

Deze bepaling is ook van toepassing wanneer een Belgisch rechtscollege een procedure betreffende een lid van een vennootschapsgroep heeft geopend, zodra bij een rechtscollege van een andere staat een vordering aanhangig wordt ge-

De schuldeiser die in een in het buitenland geopende insolventieprocedure een uitkering op zijn vordering heeft ontvan-

maakt tot opening van een procedure betreffende een ander lid van dezelfde groep of voornoemd rechtscollege een

gen, neemt pas deel aan de uitdeling van een in België geopende procedure, wanneer de schuldeisers van dezelfde rang

dergelijke procedure heeft geopend.

of dezelfde categorie in die andere procedure een gelijkwaardige uitkering hebben ontvangen.

De rechter-commissaris of de gedelegeerd rechter is gemachtigd om rechtstreeks te communiceren met de rechtbanken

Art. XX.222. Degene die een verbintenis uitvoert ten voordele van de schuldenaar die is onderworpen aan een geopende

van andere staten of de personen die zij hebben aangewezen of om hen rechtstreeks om gegevens of bijstand te verzoeken.

insolventieprocedure terwijl hij die verbintenis had moeten uitvoeren voor de insolventiefunctionaris van die procedure,
wordt bevrijd indien hij van de opening van de insolventieprocedure niet op de hoogte was.

De communicatie kan gebeuren via elk geschikt geacht middel.
Art. XX.223. Indien bij het einde van een territoriale insolventieprocedure een overschot rest, draagt de in die procedure
De rechter-commissaris of de gedelegeerd rechter vermeldt in het register van de procedure alle contacten die hij heeft

aangewezen insolventiefunctionaris het saldo onverwijld over aan de insolventiefunctionaris van de hoofdprocedure.

met een rechtscollege van een andere staat of met de door dat rechtscollege aangewezen persoon, evenals met een door
een rechtscollege van een andere lidstaat aangewezen insolventiefunctionaris.

TITEL 8. Aansprakelijkheidsvorderingen.

Art. XX.219. § 1. Op verzoek van de buitenlandse rechter of de buitenlandse insolventiefunctionaris verschaft de insolventiefunctionaris de informatie die voor de afwikkeling van de buitenlandse insolventieprocedure van belang kan zijn,

Art. XX.224. Deze titel is niet van toepassing op ondernemingen als bedoeld in artikel I.1, eerste lid, 1°, a), van dit boek.

en met name de stand van de indiening en de verificatie van de vorderingen en alle maatregelen tot herstel of herstructurering van de schuldenaar of tot beëindiging van de procedure, onverminderd enige wettelijke verplichting tot geheim-

Art. XX.225. § 1. Indien bij faillissement van een onderneming, de schulden de baten overtreffen, kunnen de huidige of

houding en regels die de verstrekking van inlichtingen beperken.

gewezen bestuurders, zaakvoerders, dagelijks bestuurders, leden van een directieraad of van een raad van toezicht, alsmede alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de onderneming werkelijke bestuursbevoegdheid hebben

§ 2. Bij de afwikkeling van de insolventie werkt de insolventiefunctionaris, zoveel als redelijkerwijze mogelijk, samen met

gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden

de buitenlandse rechter of de buitenlandse insolventiefunctionaris. Die samenwerking kan plaatsvinden in eender welke

van de onderneming ten belope van het tekort, indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout

vorm, inclusief door het sluiten van overeenkomsten of protocollen.

heeft bijgedragen tot het faillissement.

Deze samenwerking kan met name slaan op het onderzoeken of herstructurering van de schuldenaar mogelijk is en het
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coördineren, indien die herstructurering mogelijk is, van de opstelling en uitvoering van een herstructureringsplan;

Als kennelijk grove fout wordt in elk geval beschouwd iedere vorm van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd,

De insolventiefunctionaris werkt ook samen met de buitenlandse insolventiefunctionaris bij het beheer van de tegelde-

in de zin van artikel 5, § 3, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor

making of het gebruik van de goederen en de onderneming van de schuldenaar.

het witwassen van geld.
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§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer de gefailleerde onderneming over de drie boekjaren voor het faillissement,

a) op een gegeven ogenblik voorafgaand aan het faillissement, de betrokken persoon wist of behoorde te weten dat

of, indien de onderneming sedert minder dan drie jaar is opgericht, alle boekjaren voor het faillissement, een gemiddelde

er kennelijk geen redelijk vooruitzicht was om de onderneming of haar activiteiten te behouden en een

omzet van minder dan 620 000 euro, buiten de belasting over de toegevoegde waarde, heeft verwezenlijkt en wanneer

faillissement te vermijden;

het totaal van de balans bij het einde van het laatste boekjaar niet hoger was dan 370 000 euro of wanneer het een vzw,

b) de betrokken persoon op dat ogenblik één van de hierboven vermelde hoedanigheden had; en

ivzw of stichting betreft die een vereenvoudigde boekhouding voert, overeenkomstig de artikelen 17, 37 en 53 van de wet

c) de betrokken persoon vanaf het ogenblik bedoeld in a) niet heeft gehandeld zoals een normaal voorzichtig en

van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en

zorgvuldig bestuurder in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld.

stichtingen.
§ 2. De vordering in dit artikel bedoeld behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de curator.
§ 3. Zowel de curatoren als elke benadeelde schuldeiser kunnen de in paragraaf 1 bedoelde rechtsvordering instellen. Een
benadeelde schuldeiser kan de vordering alleen instellen indien de curator de vordering zelf niet instelt binnen een maand

§ 3. De door de rechtbank toegekende vergoeding wegens vermindering of afwezigheid van activa wordt evenredig

na hiertoe door de benadeelde schuldeiser te zijn aangemaand. De benadeelde schuldeiser stelt de curator daarvan in

verdeeld onder de schuldeisers met inachtneming van de wettige redenen van voorrang.

kennis. De curator kan tussenkomen in de door de schuldeiser ingesteld procedure. In dat geval wordt de curator van
rechtswege geacht de vordering voort te zetten als rechtsopvolger van de schuldeiser.

De door de rechtbank toegekende vergoeding wegens vermeerdering van het passief van het faillissement wordt evenredig verdeeld over alle schuldeisers zonder inachtneming van de wettige redenen van voorrang.

§ 4. De boedel dient de schuldeiser voor de door hem gemaakte uitgaven en kosten te vergoeden indien de curator tussenkomt. De schuldeiser heeft eveneens recht op vergoeding voor de gemaakte kosten indien de curator niet tussenkomt

Elk verdeling geschiedt na voorafname van de boedelschulden.

en de vordering voordeel oplevert aan de boedel.
§ 4. Wanneer de persoon, bedoeld in paragraaf 1, die hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt, een beoefenaar is van een vrij
§ 5. Ongeacht of de vordering werd ingesteld door de curator of door een schuldeiser:

beroep, dan stelt de griffier diens orde of instituut in kennis door een kopie te sturen van het vonnis.

1° wordt de door de rechtbank toegekende vergoeding wegens vermindering of afwezigheid van activa evenredig

§ 5. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer de failliet verklaarde onderneming een vzw, ivzw of stichting is die een

verdeeld onder de schuldeisers met inachtneming van de wettige redenen van voorrang op die activa;

vereenvoudigde boekhouding voert, overeenkomstig de 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.

2° wordt de door de rechtbank toegekende vergoeding wegens vermeerdering van het passief van het faillissement
evenredig verdeeld over alle schuldeisers zonder inachtneming van de wettige redenen van voorrang.

Art. XX.228. De vorderingen op grond van de artikelen XX.225, XX.226 en XX.227 worden uitsluitend gebracht voor de
insolventierechtbank.

Elk verdeling geschiedt na voorafname van de boedelschulden.
§ 6. Wanneer de persoon, bedoeld in paragraaf 1, die hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt, een beoefenaar is van een vrij

TITEL 9. Verbodsbepalingen en de rehabilitatie.

beroep, dan stelt de griffier diens orde of instituut in kennis door een kopie te sturen van het vonnis.
HOOFDSTUK 1. Verbodsbepalingen.
Art. XX.226. Onverminderd artikel XX.225 kunnen de huidige of gewezen bestuurders, zaakvoerders, dagelijkse bestuurders, leden van een directieraad of van een raad van toezicht, alsmede alle andere personen die ten aanzien van de

Art. XX.229. § 1. De insolventierechtbank die het faillissement heeft uitgesproken of, wanneer het faillissement in het

zaken van de onderneming werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, op vordering van de Rijksdienst voor Sociale

buitenland is uitgesproken de insolventierechtbank te Brussel, kan, indien blijkt dat een kennelijke grove fout van de ge-

Zekerheid of van de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op

failleerde heeft bijgedragen tot het faillissement, deze bij een met redenen omkleed vonnis verbod opleggen persoonlijk

het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen met inbegrip van de verwijlinteresten,

of door een tussenpersoon een onderneming uit te baten.

indien zij, in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring, betrokken zijn geweest bij minstens
twee faillissementen of vereffeningen van ondernemingen waarbij schulden ten aanzien van een inningsorganisme van

§ 2. Indien blijkt dat de gefailleerde of de bestuurders en de zaakvoerders van de gefailleerde rechtspersoon, zonder wettig

de sociale zekerheidsbijdragen onbetaald zijn gebleven, voor zover zij bij die eerder failliet verklaarde of vereffende on-

verhinderd te zijn, hebben verzuimd de verplichtingen gesteld bij artikel XX.18 na te leven, kan de insolventierechtbank te

dernemingen ten tijde van de faillietverklaring, ontbinding of aanvang van de vereffening tevens bestuurder, gewezen

Brussel, wanneer het faillissement is uitgesproken in het buitenland, aan deze personen bij een met redenen omkleed von-

bestuurder, lid of gewezen lid van de directieraad of van de raad van toezicht waren of ten aanzien van de zaken van de

nis het verbod opleggen om persoonlijk of door toedoen van een tussenpersoon, de functie van bestuurder, commissaris

onderneming werkelijke bestuursbevoegdheid hadden of hebben gehad.

of zaakvoerder in een rechtspersoon, enige functie waarbij macht wordt verleend om een rechtspersoon te verbinden, de
functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België bedoeld in artikel 59 van het Wetboek van ven-

Indien een vordering bedoeld in artikel XX.225 is ingesteld, wordt het bedrag dat op grond van die vordering aan de RSZ

nootschappen of het beroep van effectenmakelaar of correspondenteffectenmakelaar uit te oefenen.

toekomt toegerekend op het bedrag van de veroordeling verkregen op grond van huidig artikel.
De rechtbank spreekt zich uit over het verbod na dagvaarding bepaald in artikel XX.230 dan wel ambtshalve en met inachtArt. XX.227. § 1. Indien bij faillissement van een onderneming, de schulden de baten overtreffen, kunnen de huidige of

name van artikel XX.231 bij de sluiting van het faillissement.

gewezen bestuurders, zaakvoerders, dagelijks bestuurders, leden van een directieraad of van een raad van toezicht, alsmede alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de onderneming werkelijke bestuursbevoegdheid hebben

§ 3. Voor de toepassing van dit artikel worden met de gefailleerde gelijkgesteld, de bestuurders en zaakvoerders van een

gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden

failliet verklaarde rechtspersoon wier ontslag niet een jaar voor de faillietverklaring is bekendgemaakt, alsmede enig ander

van de onderneming ten belope van het tekort jegens de boedel, indien:
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persoon die zonder beheerder of zaakvoerder te zijn, werkelijk de bevoegdheid zal gehad hebben de failliet verklaarde

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt het cassatieberoep ingeleid en wordt de zaak beslecht in de vormen

rechtspersoon te beheren.

en binnen de termijnen als voorgeschreven in burgerlijke zaken. De bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie is
evenwel niet verplicht.

§ 4. Daarenboven kan de rechtbank van koophandel die het faillissement van de rechtspersoon heeft uitgesproken, of de
insolventierechtbank te Brussel wanneer het in het buitenland is uitgesproken, indien blijkt dat een kennelijke grove fout

Het cassatieberoep heeft geen opschortende werking.

van een van de personen, krachtens paragraaf 3 gelijkgesteld met de gefailleerde, heeft bijgedragen tot het faillissement,
aan deze persoon bij een met redenen omkleed vonnis het verbod opleggen om persoonlijk of door een tussenpersoon,

Art. XX.234. Elke overtreding van het bij de vorige artikelen gestelde verbod wordt gestraft met gevangenisstraf van drie

enige taak die de bevoegdheid inhoudt om een rechtspersoon rechtsgeldig te verbinden.

maanden tot twee jaren en met geldboete van 25 euro tot 250 euro.

§ 5. De duur van het verbod bepaald in de paragrafen 1, 3 en 4 wordt vastgesteld door de rechtbank. Hij bedraagt maxi-

De bepalingen van boek I van het Wetboek van Strafrecht, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn op die misdri-

mum tien jaar.

jven van toepassing.

De duur van het verbod bepaald in paragraaf 2 wordt vastgesteld door de rechtbank. Hij bedraagt drie jaar.
Art. XX.235. De arresten en vonnissen waarbij het verbod wordt opgelegd, houden op gevolg te hebben:
§ 6. De rechtbank kan het verbod voorwaardelijk opleggen voor een duur van drie jaar of de uitspraak opschorten voor
een zelfde duur.

- indien het vonnis van faillietverklaring wordt ingetrokken;

Art. XX.230. De gefailleerde of een van de personen krachtens artikel XX.229 gelijkgesteld met de gefailleerde, worden

- indien de gefailleerde rehabilitatie verkrijgt.

gedagvaard voor de insolventierechtbank op vordering van het openbaar ministerie of van een schuldeiser die niet werd
betaald in het faillissement.

Art. XX.236. Dit hoofdstuk is niet toepasselijk bij faillissement van een onderneming die onderworpen is aan tuchtregels
vastgesteld door of krachtens een wet.

De termijn om te verschijnen is acht dagen.
HOOFDSTUK 2. Rehabilitatie.
Art. XX.231. Op de bepaalde dag, of de dag waarop de zaak is verdaagd, hoort de rechtbank de gefailleerde, in voorkomend geval bijgestaan door zijn raadsman, in raadkamer. Zij kan eveneens enig ander persoon horen indien zij zulks

Art. XX.237. De gefailleerde die geen kwijtschelding heeft verkregen en die alle nog door hem verschuldigde bedragen in

dienstig acht, onder meer de rechter-commissaris wanneer het faillissement in België is uitgesproken.

hoofdsom, interest en kosten, geheel heeft voldaan, kan rehabilitatie verkrijgen.
De gefailleerde die kwijtschelding heeft verkregen wordt geacht gerehabiliteerd te zijn.

In voorkomend geval wordt het openbaar ministerie gehoord in zijn advies.

De gefailleerde kan na zijn overlijden worden gerehabiliteerd.

Het vonnis wordt in openbare terechtzitting uitgesproken.
Art. XX.238. Elk verzoek tot rehabilitatie wordt gericht aan de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen
Het wordt bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad en de griffier geeft er kennis van bij gerechtsbrief aan de gefailleerde.

de gefailleerde zijn woonplaats heeft. De verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift de kwijtingen en andere bewijsstukken.
Het wordt neergelegd in het register.

Art. XX.232. De gefailleerde of een van de personen krachtens artikel XX.229 en het openbaar ministerie kunnen hoger
beroep instellen. De termijn van hoger beroep loopt vanaf de kennisgeving.

Het wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, door toedoen van de griffier.

Van het verzoek om te verschijnen wordt aan de gefailleerde kennis gegeven door de griffie van het hof van beroep.

Art. XX.239. Iedere schuldeiser wiens schuldvordering, hoofdsom, interest en kosten, niet geheel is voldaan, en iedere

Wanneer het hoger beroep is ingesteld door het openbaar ministerie, wordt het afschrift van het verzoekschrift bij de

andere belanghebbende kan binnen een maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, tegen de rehabilitatie bij

uitnodiging gevoegd.

eenvoudige akte ter griffie verzet doen onder overlegging van bewijsstukken. De schuldeiser die verzet doet, kan nooit als
partij optreden in de procedure tot rehabilitatie.

De termijn om te verschijnen is acht dagen.
Art. XX.240. Na verloop van de termijn bepaald in artikel XX.241 doet de rechtbank uitspraak. De rechtbank kan vooraleer
Het hof van beroep doet uitspraak binnen een maand na het hoger beroep.

uitspraak te doen, de verzoeker en derden horen.

Op de vastgestelde dag hoort het hof van beroep de gefailleerde, die in voorkomend geval door zijn raadsman wordt

Wordt het verzoek geweigerd, dan kan het niet opnieuw worden ingediend dan na verloop van een jaar.

bijgestaan. Het hof kan eveneens enig ander persoon horen indien het zulks dienstig acht.
Art. XX.241. Het vonnis waarbij de rehabilitatie wordt toegestaan wordt bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad door
Het openbaar ministerie wordt gehoord in zijn advies.

toedoen van de griffier.

Van het arrest wordt binnen drie dagen bij gerechtsbrief aan de gefailleerde kennis gegeven.
Art. XX.233. De termijn van cassatieberoep is twee maand te rekenen van de kennisgeving van het arrest.
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TITEL 10. Intrekking faillissement.
Art.XX. 242. Het vonnis tot intrekking van het faillissement wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad,
door toedoen van de griffier en binnen vijf dagen na dagtekening.
Het uittreksel vermeldt:
1° in het geval van een natuurlijke persoon, de naam, de voornamen, de plaats en datum van geboorte, het adres

III – C. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING
VAN DE ARTIKELEN III.82 TOT EN MET III.85
VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT.

alsmede de plaats van hoofdvestiging en het ondernemingsnummer; in het geval van een rechtspersoon, de naam van
de vennootschap, de rechtsvorm, de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer; in het geval van een
onderneming bedoeld in artikel I.1, eerste lid, 1°, c), de handelsnaam waaronder de activiteit wordt uitgeoefend, in
voorkomend geval het ondernemingsnummer, de zetel van de activiteit en de identificatiegegevens van de
gemachtigde, in voorkomend geval;
2° de datum van het vonnis van faillietverklaring en de rechtbank die het heeft gewezen.

TITEL 11. Evaluatie van de insolventieprocedures.

TITEL 1 Regels betreffende de vereenvoudigde boekhouding voor natuurlijke personen, organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, vennootschappen onder firma
en gewone commanditaire vennootschappen.
Art. 1. Boekhoudplichtige ondernemingen die een onderneming zijn in de zin van artikel I.1, eerste lid, (a) of (c) van het
Wetboek van economisch recht, de vennootschappen onder firma en de gewone commanditaire vennootschappen
mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren, die voldoet aan artikel III.85, § 1, van het Wetboek van economisch

Art. XX. 243. Twee jaar na de inwerkingtreding van dit boek evalueert de minister die bevoegd is voor Justitie of de in dit

recht als hun omzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, over het laatste boekjaar, 500.000 euro niet

boek beoogde procedures passend zijn voor de verenigingen zonder winstoogmerk als bedoeld in de wet van 27 juni 1921

overtreft.

betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtin-

Het in het eerste lid bepaalde bedrag wordt op 620.000 euro gebracht voor de in het eerste lid bedoelde ondernemingen

gen. Die studie stelt, zo nodig, denksporen voor wetgevende verbeteringen voor.

die als voornaamste beroepsbezigheid gasvormige of vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor het voortbewegen van
motorvoertuigen op de openbare weg, in het klein verkopen.

De studie wordt bezorgd aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Art. 2. Heeft het boekjaar een duur van minder of meer dan 12 maanden, dan worden de in artikel 1 bedoelde bedragen
van 500.000 euro en van 620.000 euro vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer 12 is en de teller het aantal
maanden van dat boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een gehele maand wordt geteld.
Art. 3. Boekhoudplichtige ondernemingen die een onderneming zijn in de zin van artikel I.1, eerste lid, (a) of (c) van het
Wetboek van economisch recht, de vennootschappen onder firma en de gewone commanditaire vennootschappen die
met hun bedrijf aanvangen, mogen tijdens het eerste boekjaar hun boekhouding voeren op de wijze bepaald bij artikel
III.85, § 1, van het Wetboek van economisch recht, voor zover uit vooruitzichten te goeder trouw blijkt dat de omzet,
exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, die tijdens dit eerste boekjaar zal worden bereikt, het bedrag
bepaald in artikel 1, dat in voorkomend geval werd berekend overeenkomstig artikel 2, niet zal overschrijden.

TITEL 2. Houden en bewaren van de boeken.
HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen.
Art. 4. § 1. Het ongesplitst dagboek en het centraal boek bepaald in artikel III.84 van het Wetboek van economisch recht
of de drie dagboeken bepaald in artikel III.85, § 1, van dit wetboek of het ongesplitst dagboek bepaald in artikel III.85, § 2,
van dit wetboek, alsmede het inventarisboek bepaald in artikel III.89, § 1, van dit wetboek, worden op een zodanige wijze
gehouden dat de onderneming haar boekhouding kan voeren in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire
bepalingen die van toepassing zijn op het voeren van een boekhouding, inzonderheid wat betreft de materiële continuïteit, de regelmatigheid en de onveranderlijkheid.
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§ 2. Indien de boeken vermeld in § 1 worden gehouden door middel van geïnformatiseerde systemen, worden deze syste-

HOOFDSTUK 5. Bewaartermijn.

men op een zodanige wijze geconcipieerd dat de onderneming in ieder geval haar boekhouding kan voeren in overeenstemming met het bepaalde in § 1.

Art. 8. De ondernemingen moeten hun boeken bewaren gedurende zeven jaar, te rekenen van de eerste januari van het
jaar dat op de afsluiting volgt. Van het ongesplitste dagboek, het centraal boek bedoeld in artikel III.84 van het Wetboek

§ 3. Indien de boeken bepaald in § 1 schriftelijk worden gehouden, kunnen deze om in overeenstemming te zijn met het

van economisch recht, de drie dagboeken bedoeld in artikel III.85, § 1, van dit wetboek, het ongesplitst dagboek bedoeld

bepaalde in § 1 worden gehouden door middel van ingebonden of ingenaaide registers met de gedrukte vermelding van

in artikel III.85, § 2, van dit wetboek, alsmede het inventarisboek bedoeld in artikel III.89, § 1, van dit wetboek moet het

het aantal bladzijden waarbij, vóór de eerste ingebruikname van het boek, wordt overgegaan tot de neerlegging bij een

origineel worden bewaard; van de andere boeken mag het origineel of een afschrift worden bewaard.

ondernemingsloket erkend zoals bepaald bij artikel III.61 tot en met III.69 van het Wetboek van economisch recht, van een
identificatieformulier dat door de drukker samen met het boek of het dagboek is afgeleverd en door de onderneming is

De voor het bewaren van de in het eerste lid vermelde boeken gebruikte drager moet de onveranderlijkheid en de toegan-

ingevuld.

kelijkheid van de gegevens die erin geregistreerd zijn verzekeren gedurende de volledige opgelegde bewaringstermijn.

Het formulier vermeldt:
1° de benaming van de onderneming, alsmede het nummer dat haar werd toegekend door de Kruispuntbank van
Ondernemingen;
2° het doel van het boek of van het dagboek, alsmede de plaats in zijn reeks;

TITEL 3. Minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel voor boekhoudplichtige ondernemingen andere dan verenigingen en stichtingen.
Art. 9. De bepalingen van deze titel gelden voor de boekhoudplichtige ondernemingen bedoeld in artikel III.82 van het
Wetboek van economisch recht, met uitzondering van:

3° het aantal bladzijden van het register, alsmede de naam en het ondernemingsnummer van de drukker.
1° de door buitenlandse ondernemingen in België gevestigde bijkantoren, wanneer die bijkantoren geen eigen
Het identificatieformulier wordt gedagtekend en ondertekend, naar gelang het geval, door de belanghebbende of door de

opbrengsten hebben door verkoop van goederen of dienstverlening aan derden of door geleverde goederen of

persoon die de vennootschap of de instelling ten opzichte van derden vertegenwoordigt.

verleende diensten aan de buitenlandse onderneming waarvan zij afhangen en waarvan de werkingskosten volledig
door de laatstgenoemde worden gedragen;

Deze stukken worden bewaard door de erkende ondernemingsloketten overeenkomstig hun wettelijke en reglementaire
archiveringsplichten.

2° de verenigingen en de stichtingen.

HOOFDSTUK 2. Hulpdagboeken.

Art. 10. Het rekeningenstelsel bedoeld in artikel III.84, zevende lid, van het Wetboek van economisch recht, moet worden
ingericht en genummerd overeenkomstig de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel, zoals bepaald in bi-

Art. 5. Indien het ongesplitste hulpdagboek of de bijzondere hulpdagboeken aan de voorwaarden bepaald in artikel 4 vol-

jlage 1 van dit besluit.

doen, moeten de in dit hulpdagboek of in deze hulpdagboeken geregistreerde gezamenlijke mutaties niet worden overgeschreven in een centraal boek, zoals bepaald bij artikel III.84, vierde en vijfde lid van het Wetboek van economisch recht.

Art. 11. De omschrijving van de rekeningen van het algemeen rekeningenstelsel mag worden aangepast aan de bijzondere aard van het bedrijf, van het vermogen en van de opbrengsten en kosten van de onderneming.

HOOFDSTUK 3. Bijzondere bepaling voor verenigingen en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren.
De rekeningen van het algemeen rekeningenstelsel die voor een onderneming niet dienstig zijn, moeten niet in haar rekArt. 6. In het ongesplitst dagboek zoals bedoeld in artikel 85, § 2, eerste lid, van het Wetboek van economisch recht worden

eningenstelsel voorkomen.

de verrichtingen die betrekking hebben op mutaties in contant geld of op rekeningen zonder vertraging, getrouw en
volledig en naar tijdsorde ingeschreven.
Het ongesplitst dagboek wordt gehouden volgens het model bepaald in bijlage 2 van dit besluit.
HOOFDSTUK 4. Bijkantoren.
Art. 7. Verrichtingen van een in het buitenland gevestigd bijkantoor van een onderneming naar Belgisch recht die aldaar in
een afzonderlijk stelsel van boeken en rekeningen worden ingeschreven, hoeven niet te worden opgenomen in de recapitulatieboeking bedoeld in artikel III.84 van het Wetboek van economisch recht, wanneer de boekhouding van dit bijkantoor
wordt gevoerd overeenkomstig de in dat vreemd land geldende regels of gebruiken, in voorkomend geval aangepast met
het oog op de toepassing van het bepaalde in het tweede lid.
De saldi van de rekeningen van dit bijkantoor worden ten minste halfjaarlijks in de centrale boekhouding van de onderneming opgenomen.
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TITEL 4. Minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel voor verenigingen en stichtingen.
Art. 12. Het rekeningenstelsel bedoeld in artikel III.84, achtste lid, van het Wetboek van economisch recht, moet, qua inhoud, voorstelling en nummering in overeenstemming zijn met de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel
zoals bepaald in bijlage 3 van dit besluit.
Art. 13. De omschrijving van de rekeningen van het algemeen rekeningenstelsel mag worden aangepast aan de bijzondere aard van het bedrijf, van het vermogen en van de opbrengsten en kosten van de vereniging of stichting.
De rekeningen van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel die voor een vereniging of stichting niet
dienstig zijn, moeten niet in haar rekeningenstelsel worden vermeld.

TITEL 5. Opheffingsbepaling.
Art. 14. Worden opgeheven:
1° het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de
ondernemingen;
2° het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen
rekeningenstelsel;
3° de artikelen 1, 2, 3, 4, en de bijlage A, van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde
boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en
stichtingen;
4° de artikelen 1, 3, 4, 5 en de bijlage van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige
verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk,
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

TITEL 6. Inwerkingtreding.
Art. 15. Onderhavig besluit treedt in werking op dezelfde dag als de bepalingen van de wet waarvan het de uitvoering
verzekert.

TITEL 7. Uitvoeringsbepaling.
Art. 16. De minister van Economie, de minister van Justitie, de minister van Financiën en de minister van Middenstand zijn,
ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
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