LIJST TEN EXEMPLATIEVE TITEL VAN DWINGENDE BEPALINGEN VAN HET WVV
VANAF 1 JANUARI 2020 VOOR REEDS BESTAANDE VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN OP 1 MEI 2019 (ELKE ANDERSLUIDENDE STATUTAIRE BEPALING
ZAL VOOR NIET GESCHREVEN WORDEN GEHOUDEN)
Artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen luidt als volgt:
“Vanaf 1 januari 2020 of, voor de vennootschappen, verenigingen of stichtingen die van de in
paragraaf 1, tweede lid bedoelde mogelijkheid hebben gebruik gemaakt, vanaf de dag van de
bekendmaking van de in dat lid bedoelde statutenwijziging, zijn de dwingende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Statutaire bepalingen
die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen worden vanaf die dag voor niet geschreven
gehouden. De aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen worden slechts van toepassing in zoverre zij niet door statutaire clausules
worden uitgesloten.”
Er wordt aan herinnerd dat onder dwingende bepalingen wordt verstaan:
“de bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken maar die de openbare orde niet raken
omdat zij voornamelijk particuliere belangen beschermen, en die bijgevolg enkel leiden tot
relatieve nietigheid van de clausules of de handelingen die ervan afwijken, zonder uitsluiting
van een verzaking of een bevestiging onder de voorwaarden bepaald door het gemeen recht
en, daarenboven, door elke bijzondere wet 1”. (vrije vertaling)
Aanvullende bepalingen daarentegen zijn bepalingen waarvan de partijen in onderling overleg mogen
afwijken (en dus bijvoorbeeld in de statuten van een vennootschap).
Het onderscheid tussen deze verschillende categorieën van bepalingen is niet altijd duidelijk, maar is
echter van cruciaal belang voor de overgangsbepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Derhalve bieden wij u hierna een niet-limitatieve lijst ten exemplatieve titel van de dwingende
bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze lijst werd
opgesteld, in het bijzonder, op basis van de memorie van toelichting van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen2 en van de bestaande rechtsleer3.

Dwingende bepalingen

Inhoud

Boek 1. Inleidende bepalingen.
Art. 1:5

1

Benamingen
en
vennootschapsvormen.
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van
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Boek 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen.
Art. 2:3

Art. 2:5

Art. 2:20 en 2:29

Art. 2:21 en 2:29

Art. 2:34 en 2:40

Art. 2:41 tot 2:48
Art. 2:50

Art. 2:53

Art. 2:55

Art. 2:56 tot 2:58
Art. 2:64, eerste en tweede lid

Hoofdelijke
aansprakelijkheid
van
de
oprichters/leden van het bestuursorgaan in
geval van identieke/misleidende naam.
BV’s, CV’s, NV’s, EV’s, ECV’s, IVZW’s en
stichtingen worden opgericht bij authentieke
akte.
Verplichte vermeldingen op te nemen in akten,
facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van
een rechtspersoon/bijkantoor in België van een
buitenlandse rechtspersoon
Indien bij een NV, EV of ECV, de websites of de
akten,
facturen,
aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, het
kapitaal van de vennootschap vermelden, dient
dit het gestorte kapitaal te zijn, zoals dit blijkt uit
de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het
gestorte kapitaal is aangetast, dient melding te
worden gemaakt van het nettoactief zoals dit
blijkt uit de laatste balans.
De nietigheid van een vennootschap, vereniging
of stichting moet bij rechterlijke beslissing
worden uitgesproken.
Algemene regeling van nietigheid van besluiten
van organen.
Bevoegdheid van de AV/vergadering van
vennoten/AV van leden om de voorwaarden van
het mandaat van de bestuurders vast te stellen.
In alle akten die een rechtspersoon verbinden,
moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de rechtspersoon
vertegenwoordigt, worden vermeld in welke
hoedanigheid hij optreedt.
De vaste vertegenwoordiger van een
rechtspersoon die een mandaat opneemt van lid
van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd.
Algemene
regeling
van
bestuurdersaansprakelijkheid.
Indien een vordering tot uitsluiting wordt
ingesteld door/tegen een titularis van een deel
van het eigendomsrecht op effecten, moeten de

overige titularissen van het eigendomsrecht op
die effecten mee in de zaak worden betrokken.
Indien een vordering tot uittreding wordt
ingesteld door of tegen een titularis van een deel
van het eigendomsrecht op de over te nemen
effecten, moeten de overige titularissen van het
eigendomsrecht op deze effecten mee in de
zaak worden betrokken.
Vooraleer de beslissing tot ontbinding van de
vennootschap bij authentieke akte op te stellen,
moet de notaris het bestaan en de externe
wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap
waarbij hij optreedt, is gehouden.
Gerechtelijke ontbinding.
Algemene vereffeningsregeling
Machtiging van de AV voor het stellen van
bepaalde handelingen door de vereffenaar
(vennootschappen + (I)VZW’s).
Bevestiging van de benoemde vereffenaars door
de voorzitter van de rechtbank indien uit de
staat van actief en passief blijkt dat niet alle
schulden integraal kunnen worden betaald.
De vereffenaars van de VZW of van de IVZW
moeten binnen drie weken de algemene
vergadering respectievelijk het in de statuten
aangewezen orgaan bijeenroepen wanneer één
vijfde van de leden het vragen. De vergadering
wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na
dit verzoek.
Belangenconflicten binnen een college van
vereffenaars (VZW en IVZW).

Art. 2:68, tweede lid

Art. 2:71, § 6

Art. 2:73 tot 2:75
Art. 2:76 tot 2:108
Art. 2:88 en 2:122

Art. 2:119, eerste lid

Art. 2:127

Art. 2:129, § 1, eerste lid

Boek 3. De jaarrekening.
Art. 3:1, § 1, tweede lid en 3:47, § 1, tweede lid

De jaarrekening moet binnen zes maanden na
de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de
vennoten verenigd in vergadering of de
algemene vergadering (vennootschappen,
VZW’s en IVZW’s).
Art. 3:19, § 1, tweede lid ; 3:49 en 3:53, tweede De jaarrekening moet worden gecorrigeerd
lid
indien de verrichte boeking een inbreuk op het
boekhoudrecht impliceert, waardoor de
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van
het vermogen, de financiële toestand en het
resultaat
van
de
vennootschap
(vennootschappen,
VZW’s,
IVZW’s
en
stichtingen).
Art. 3:24, eerste lid
In geval van een consortium moet een
geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld
waarin
alle
vennootschappen
worden

opgenomen die het consortium vormen, alsook
hun dochterondernemingen.
Wettelijke controle van de jaarrekening en van
de geconsolideerde jaarrekening van de
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.
Wettelijke controle van de jaarrekening van de
verenigingen en de stichtingen.

Art. 3:55 tot 3:96

Art. 3:98 tot 3:103

Boek 4. De vennootschappen.
Art. 4:2, eerste lid

Elke maatschap moet een geoorloofd voorwerp
hebben.

Boek 5. De besloten vennootschap.
Art. 5:4, § 2
Art. 5:5
Art. 5:6
Art. 5:7, § 1, tweede lid; 5:133, § 1, tweede lid
Art. 5:15 en 5:16
Art. 5:18
Art. 5:24

Art. 5:40

Art. 5:41, tweede lid
Art. 5:46, § 1, tweede lid

Art. 5:47

Art. 5:49, § 1, achtste lid

Art. 5:51, § 3, derde lid

Art. 5:53
Art. 5:58, tweede lid

In het financieel plan op te nemen elementen.
Volledige en onvoorwaardelijke plaatsing van de
aandelen.
Een BV mag niet inschrijven op haar eigen
aandelen.
Verslag van de bedrijfsrevisor in geval van een
inbreng in natura.
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de oprichters.
Aandelen zijn op naam voor niet genoteerde BV.
Mogelijkheid voor de effectenhouders om
inzage te krijgen van het register van de effecten
op naam voor hun categorie.
De vennootschap moet minstens één aandeel
uitgeven en minstens één aandeel moet
stemrecht hebben.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen
worden verbonden.
De overeenkomsten over de uitoefening van het
stemrecht moeten in de tijd beperkt zijn en
mogen niet strijdig zijn met het belang van de
vennootschap.
Gevallen waarin een aandeel zonder stemrecht
toch recht geeft op minstens één stem per
aandeel.
Mogelijkheid tot omwisseling voor de houders
van certificaten in geval van niet-nakoming van
de verplichtingen of van verwaarlozing van hun
belangen op ernstige wijze.
De vertegenwoordiger van de obligatiehouders
oefent zijn bevoegdheid uit in het uitsluitend
belang van de obligatiehouders en is hen
rekenschap verschuldigd volgens de regels
bepaald in de uitgiftevoorwaarden of in het
aanstellingsbesluit.
Converteerbare obligaties moeten volledig
worden volgestort.
De bepalingen die zijn opgenomen in de
uitgiftevoorwaarden en die beogen de houders

Art. 5:65

Art. 5:66

Art. 5:70
Art. 5:71, tweede lid

Art. 5:76
Art. 5:79
Art. 5:83, eerste lid

Art. 5:83, tweede lid

Art. 5.96
Art. 5:100

Art. 5:102
Art. 5:111

Art. 5:120, § 1, tweede lid
Art. 5:121
Art. 5:130 tot 5:131
Art. 5:138 en 5:139
Art. 5:141 tot 5:144

van inschrijvingsrechten ertoe te dwingen ze uit
te oefen, zijn nietig.
Recht van de erfgenamen en legatarissen van
aandelen die geen aandeelhouder kunnen
worden.
Aansprakelijkheid van de overdrager en de
overnemer tegenover de vennootschap en
tegenover derden in geval van overdracht van
een niet volgestort aandeel.
Verbod voor bestuurders om door een
arbeidsovereenkomst verbonden te zijn.
Het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
moet worden bevestigd door de eerstvolgende
algemene vergadering.
Regeling van belangenconflicten binnen het
bestuursorgaan.
Uitbreiding van het begrip “dagelijks bestuur”.
Wanneer aandeelhouders die een tiende van
het
aantal
uitgegeven
aandelen
vertegenwoordigen, dat vragen, moeten het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris de algemene vergadering binnen
drie weken bijeenroepen.
De oproeping tot de algemene vergadering
wordt ten minste vijftien dagen vóór de
vergadering
meegedeeld
aan
de
aandeelhouders,
de
houders
van
converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de
commissaris.
Jaarlijkse algemene vergadering.
Wijze van stemming ter algemene vergadering
en in het bijzonder de neutralisering van de
onthoudingen.
Bevoegdheid van de AV om de aan de soorten
aandelen verbonden rechten te wijzigen.
De oproeping tot de algemene vergadering
wordt gedaan ten minste vijftien dagen voor de
vergadering, of dertig dagen indien de obligaties
zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt.
Volledige en onvoorwaardelijke plaatsing van
nieuwe aandelen.
Regels inzake de uitgifte van nieuwe aandelen.
Beperking en opheffing van het voorkeurrecht.
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van
het bestuursorgaan.
Regels inzake winstuitkering in BV’s.

Art. 5:142 en 5:143
Art. 5:145

Netto-actief- en liquiditeitstesten.
Regels inzake de verkrijging van eigen aandelen
of certificaten.
Art. 5:148, § 2, eerste lid
Zolang de verkregen aandelen zijn opgenomen
onder de activa van de balans, moet een
onbeschikbare reserve worden gevormd, gelijk
aan de waarde waarvoor de aandelen in de
inventaris zijn ingeschreven.
Art. 5:152
Bepalingen met betrekking tot financiële
steunverlening.
Art. 5:153
Alarmbelprocedure.
Art. 5:154
Bepalingen met betrekking tot de uittreding
lastens het vennootschapsvermogen.
Art. 5:155, § 1, derde en vierde lid
Recht van verdediging van de aandeelhouder
wiens uitsluiting wordt gevraagd.
Boek 6. De coöperatieve vennootschap.
Art. 6:1
Définitie.
Art. 6:3
Een coöperatieve vennootschap moet op straffe
van nietigheid door minstens drie personen
worden opgericht.
Art. 6:5, §2
In het financieel plan op te nemen elementen.
Art. 6:6
Volledige en onvoorwaardelijke plaatsing van de
aandelen.
Art. 6:7
Een CV mag niet inschrijven op haar eigen
aandelen.
Art. 6:8, § 1, tweede lid en 6:110, § 1, tweede lid Verslag van de bedrijfsrevisor in geval van een
inbreng in natura (BV, CV en NV).
Art. 6:16 en 6:17
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de oprichters.
Art. 6:19
Een CV mag alleen effecten op naam met
stemrecht en obligaties uitgeven. Haar effecten
mogen niet worden gecertificeerd of worden
verhandeld op een gereglementeerde markt.
Art. 6:24
Mogelijkheid voor de effectenhouders om
inzage te krijgen van het register van de effecten
op naam voor hun categorie.
Art. 6:39
De vennootschap moet minstens drie aandelen
uitgeven met stemrecht. Een aandeel kan
slechts worden uitgegeven in ruil voor een
inbreng.
Art. 6:45, § 1, tweede lid
De overeenkomsten over de uitoefening van het
stemrecht moeten in de tijd beperkt zijn en
mogen niet strijdig zijn met het belang van de
vennootschap.
Art. 6:48, § 3, derde lid
De vertegenwoordiger van de obligatiehouders
oefent zijn bevoegdheid uit in het uitsluitend
belang van de obligatiehouders en is hen
rekenschap verschuldigd volgens de regels
bepaald in de uitgiftevoorwaarden of in het
aanstellingsbesluit.
Art. 6:54
Aandelen mogen slechts aan derden
overgedragen worden indien ze tot een van de

Art. 6:55

Art. 6:58, §3, derde lid

Art. 6:59, tweede lid

Art. 6:64
Art. 6:70, § 1, eerste lid

Art. 6:70, §1, derde lid

Art. 6:81
Art. 6:87
Art. 6:96, §1, eerste lid

Art. 6:106, eerste en tweede lid

Art. 6:111 en 6:112

door de statuten bepaalde categorieën behoren
en als ze aan de statutaire vereisten voldoen om
aandeelhouder te worden.
Een overdracht in strijd met statutaire
overdrachtsbeperkingen is niet tegenstelbaar
aan de vennootschap. De goede of kwade trouw
van de overnemer speelt daarbij geen rol, zelfs
indien, de statutaire overdrachtsbeperkingen
niet in het aandeelhoudersregister werden
opgenomen.
Aansprakelijkheid van de overdrager en de
overnemer tegenover de vennootschap en
tegenover derden in geval van overdracht van
een niet volgestort aandeel.
De algemene vergadering kan het mandaat van
een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden,
zonder
opzeggingstermijn
of
vertrekvergoeding.
Het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
moet worden bevestigd door de eerstvolgende
algemene vergadering.
Regeling van belangenconflicten binnen het
bestuursorgaan.
Wanneer aandeelhouders die een tiende van
het
aantal
uitgegeven
aandelen
vertegenwoordigen, dat vragen, moeten het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris de algemene vergadering binnen
drie weken bijeenroepen (BV en CV).
De bijeenroeping tot de algemene vergadering
wordt ten minste vijftien dagen vóór de
vergadering
meegedeeld
aan
de
aandeelhouders,
de
leden
van
het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de
commissaris.
Jaarlijkse algemene vergadering.
Bevoegdheid van de AV om de aan de soorten
aandelen verbonden rechten te wijzigen.
De oproeping tot de algemene vergadering van
obligatiehouders wordt gedaan ten minste
vijftien dagen voor de vergadering, of dertig
dagen indien de obligaties zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt.
Mogelijkheid voor aandeelhouders om op
aandelen
in
te
schrijven
zonder
statutenwijziging en derden worden zonder
statutenwijziging
toegelaten
als
ze
toelatingsvoorwaarden vervullen.
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van
het bestuursorgaan.

Art. 6:115 en 6:116
Art. 6:119
Art. 6:120
Art. 6:123
Art. 6:127

Netto-actief- en liquiditeitstesten.
Alarmbelprocedure.
Bepalingen met betrekking tot de uittreding
lastens het vennootschapsvermogen.
Uitsluiting van een aandeelhouder om een
wettige reden.
De ondernemingsrechtbank kan op verzoek van
een aandeelhouder, van een belanghebbende
derde of van het openbaar ministerie de
ontbinding uitspreken van een coöperatieve
vennootschap die niet beantwoordt aan de
vereisten van artikel 6:1.

Boek 7. De naamloze vennootschap.
Art. 7:3, § 2
Art. 7:4
7:7, § 1, tweede lid en 7:197
Art. 7:17 en 7:18
Art. 7:19
Art. 7:20
Art. 7:28

Art. 7:46

Art. 7:56, § 1, tweede lid

Art. 7:57

Art. 7:61, § 1, zesde lid

Art. 7: 63, § 3, derde lid

Art. 7:65
Art. 7:70, tweede lid

In het financieel plan op te nemen elementen.
Volledige en onvoorwaardelijke plaatsing van
het kapitaal.
Verslag van de bedrijfsrevisor in geval van een
inbreng in natura.
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de oprichters.
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de personen
door wie de oprichtingsakte is ondertekend.
Hoofdelijke
aansprakelijkheid
van
de
bestuurders.
Mogelijkheid voor de effectenhouders om
inzage te krijgen van het register van de effecten
op naam voor hun categorie.
De vennootschap moet minstens één aandeel
uitgeven en minstens één aandeel moet
stemrecht hebben.
De overeenkomsten over de uitoefening van het
stemrecht moeten in de tijd beperkt zijn en
mogen niet strijdig zijn met het belang van de
vennootschap.
Gevallen waarin een aandeel zonder stemrecht
toch recht geeft op minstens één stem per
aandeel.
Mogelijkheid tot omwisseling voor de houders
van certificaten in geval van niet-nakoming van
de verplichtingen of van verwaarlozing van hun
belangen op ernstige wijze.
De vertegenwoordiger van de obligatiehouders
oefent zijn bevoegdheid uit in het uitsluitend
belang van de obligatiehouders en is hen
rekenschap verschuldigd volgens de regels
bepaald in de uitgiftevoorwaarden of in het
aanstellingsbesluit.
Converteerbare obligaties moeten volledig
worden volgestort (BV en NV).
De bepalingen die zijn opgenomen in de
uitgiftevoorwaarden en die beogen de houders
van inschrijvingsrechten.

Art. 7:77

Art. 7:84, § 2 en § 3

Art. 7:85
Art. 7:88, § 1, tweede lid

Art. 7:92
Art. 7:96
Art. 7:97

Art. 7:102
Art. 7:105, §2
Art. 7:107

Art. 7:115
Art. 7:121
Art. 7:126

Art. 7:127, §1, eerste lid

Art. 7:128, §1, eerste lid

Art. 7:128, §1er, vierde lid

Art. 7:143, § 2, tweede lid en § 3

Art. 7:144; 7:175 en 7:176

Art. 7:147
Art. 7:153

Aansprakelijkheid van de overdrager en de
overnemer tegenover de vennootschap en
tegenover derden in geval van overdracht van
een niet volgestort aandeel.
Bevoegdheid van de voorzitter om uitspraak te
doen over de schorsing van de stemrechten met
betrekking tot belangrijke deelnemingen.
Verbod voor bestuurders om door een
arbeidsovereenkomst verbonden te zijn.
Het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
moet worden bevestigd door de eerstvolgende
algemene vergadering.
Goedkeuring door de AV in geval van
vertrekvergoeding hoger dan 18 maanden.
Regeling van belangenconflicten binnen het
bestuursorgaan.
Regeling van belangenconflicten tussen een
genoteerde vennootschap en een met haar
verboden natuurlijke of rechtspersoon.
Regeling van belangenconflicten voor de enige
bestuurder.
Verbod voor leden van de directieraad om door
een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn.
Verbod voor leden van de raad van toezicht om
door een arbeidsovereenkomst verbonden te
zijn.
Regeling van belangenconflicten binnen de raad
van toezicht.
Uitbreiding van het begrip “dagelijks bestuur”.
Verplichting om de algemene vergadering bijeen
te roepen op verzoek van de aandeelhouders
onder bepaalde voorwaarden.
In een niet genoteerde vennootschap, gebeurt
de oproeping ten minste vijftien dagen vóór de
vergadering.
In een genoteerde vennootschap gebeurt de
oproeping ten minste dertig dagen vóór de
vergadering.
De vennootschap mag de aandeelhouders geen
bijzondere kosten aanrekenen voor de
bijeenroeping van de algemene vergadering.
Aanwijzing van een volmachtdrager door een
aandeelhouder
van
een
genoteerde
vennootschap.
Op te nemen vermeldingen in een verzoek tot
verlening van een volmacht in genoteerde
vennootschappen.
Jaarlijkse algemene vergadering.
Wijze van stemming ter algemene vergadering
en in het bijzonder de neutralisering van de
onthoudingen.

Art. 7:154, zevende lid

Art. 7:155
Art. 7:156, tweede lid

Art. 7:159
Art. 7:165

Art. 7:169

Art. 7:177, derde lid
Art. 7:179
Art. 7:183, eerste en tweede lid

Art. 7:184

Art. 7:185

Art. 7:190 tot 7:194
Art. 7:205 en 7:206

Art. 7:209

Modaliteiten van bijzondere stemmingen in
geval van wijziging van het voorwerp en van de
doelen.
Bevoegdheid van de AV om de aan de soorten
aandelen verbonden rechten te wijzigen.
Niettegenstaande artikel 7:110, tweede lid, is de
raad van toezicht bevoegd om al het nodige te
doen om namens de vennootschap deze
vennootschapsvordering in te stellen.
Uitgifte van nieuwe aandelen.
De oproeping tot de algemene vergadering van
obligatiehouders wordt gedaan ten minste
vijftien dagen voor de vergadering, of dertig
dagen indien de obligaties zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt.
De vennootschap moet bij de aanvang van de AV
van obligatiehouders een lijst van de in omloop
zijnde obligaties ter beschikking stellen van de
obligatiehouders.
Volledige en onvoorwaardelijke plaatsing van
nieuwe aandelen.
Regels inzake de uitgifte van nieuwe aandelen.
Op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng
in geld en op ieder aandeel dat geheel of ten
dele overeenstemt met inbreng in natura moet
een vierde worden gestort. De aandelen die
geheel of ten dele overeenstemmen met
inbreng in natura moeten volgestort zijn binnen
een termijn van vijf jaar na het besluit tot
kapitaalverhoging.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe
aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van
deze premie volledig worden gestort bij de
inschrijving.
Het besluit tot kapitaalverhoging door de
algemene vergadering of het bestuursorgaan
genomen, moet worden vastgesteld bij een
authentieke akte die moet worden neergelegd
en bekendgemaakt.
Beperking en opheffing van het voorkeurrecht.
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de raad van
bestuur, van de raad van toezicht en van de
enige bestuurder.
Recht om een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die vaststaand maar nog niet
opeisbaar zijn, waarvoor in rechte of via
arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de
AV die zich over de kapitaalvermindering door
terugbetaling aan de aandeelhouders of door
gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de

Art. 7:215 tot 7:225
Art. 7:226, tweede lid

Art. 7:228

storting van het saldo van de inbreng, moet
uitspreken.
Bepalingen met betrekking tot verkrijging van
eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten.
De vennootschap/de in eigen naam optredende
persoon kan niet het stemrecht uitoefenen dat
is verbonden aan de haar/hem in pand gegeven
effecten.
Alarmbelprocedure.

Boek 9. VZW.
Art. 9:3, § 1, derde lid

Art. 9:6, § 2, tweede lid

Art. 9:8
Art. 9:10
Art. 9:13, tweede lid

Art. 9:14

Art. 9:21

Art. 9:22, eerste lid

Art. 9:23, tweede lid

De vereniging moet, op mondeling of schriftelijk
verzoek, aan de overheden, de administraties en
de diensten, met inbegrip 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 uittreksels
uit dit register verstrekken die deze instanties
nodig achten.
Het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
moet worden bevestigd door de eerstvolgende
algemene vergadering.
Regeling van belangenconflicten binnen het
bestuursorgaan.
Uitbreiding van het begrip “dagelijks bestuur”.
Wanneer één vijfde van de leden van de
vereniging het vraagt, moet de commissaris of
het bestuursorgaan de AV bijeenroepen.
Alle leden, bestuurders en commissarissen
worden ten minste vijftien dagen vóór de
algemene vergadering opgeroepen.
Wijze van stemming ter algemene vergadering
en in het bijzonder de neutralisering van de
onthoudingen.
Met uitzondering van handgiften, behoeft elke
gift onder de levenden aan de vereniging
waarvan de waarde hoger is dan 100 000 euro
een machtiging door de minister van Justitie of
zijn vertegenwoordiger.
De uitsluiting van een lid moet worden
aangegeven in de oproeping. Het lid moet
worden gehoord. De uitsluiting kan slechts door
de algemene vergadering worden uitgesproken
met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor
een statutenwijziging.

Boek 10. IVZW.
Art. 10:6

Wanneer één vijfde van de leden van de
vereniging het vraagt, moet de commissaris of
het bestuursorgaan de AV bijeenroepen.

Art. 10:11, eerste lid

Met uitzondering van handgiften, behoeft elke
gift onder de levenden aan de vereniging
waarvan de waarde hoger is dan 100 000 euro
een machtiging door de minister van Justitie of
zijn vertegenwoordiger.

Boek 11. Stichtingen.
Art. 11:8
Art. 11:11, tweede lid

Art. 11:15, eerste lid

Regeling van belangenconflicten binnen het
bestuursorgaan.
Wanneer de stichter of een vijfde van de
bestuurders het vragen, moet de commissaris
het bestuursorgaan bijeenroepen.
Met uitzondering van handgiften, behoeft elke
gift onder de levenden aan de vereniging
waarvan de waarde hoger is dan 100 000 euro
een machtiging door de minister van Justitie of
zijn vertegenwoordiger.

Boek 12. Herstructurering van vennootschappen.
Art. 12:15

Recht om, binnen twee maanden na de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de akten houdende vaststelling
van de fusie of splitsing, zekerheid te eisen voor
vaststaande maar nog niet opeisbare
vorderingen/schuldvorderingen waarvoor in
rechte of via arbitrage een vordering werd
ingesteld.
Art. 12:24, laatste lid; 12:37, laatste lid; 12:50, Het fusievoorstel moet door elke bij de fusie
laatste lid; 12:112, eerste lid
betrokken vennootschap ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van haar zetel worden
neergelegd en bekendgemaakt.
Art. 12:26, § 1, tweede en derde lid; 12:39, Verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/
tweede en derde lid; 12:114, § 1, tweede en externe accountant over de ruilverhouding.
derde lid
Art. 12:29, § 2; 12:42, § 2; 12:52, § 2; 12:66, In een CV kan iedere aandeelhouder te allen
§ 2 en 12:82, § 2
tijde in de loop van het boekjaar uittreden.
Art. 12:31, derde lid; 12:44, derde lid; 12:54, De notaris moet na onderzoek het bestaan en
tweede lid en 12:117
zowel de interne als de externe wettigheid
bevestigen van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap
waarvoor hij optreedt, is gehouden.
Art. 12:36, § 2
De oprichting van de nieuwe vennootschap
moet, ongeacht haar rechtsvorm en op straffe
van nietigheid, bij authentieke akte worden
vastgesteld.
Art. 12:45
Onmiddellijk na het besluit tot fusie moet de
algemene vergadering van elke bij de fusie
betrokken vennootschap het ontwerp van
oprichtingsakte en de statuten van de nieuwe
vennootschap goedkeuren volgens dezelfde
regels van aanwezigheid en meerderheid als
diegene die voor het besluit tot fusie zijn vereist.

Bij gebrek daaraan blijft het besluit tot fusie
zonder gevolg.
Art. 12:59, laatste lid; 12:75, laatste lid
Het splitsingsvoorstel moet door elke
vennootschap die aan de splitsing deelneemt ter
griffie van de ondernemingsrechtbank van haar
zetel worden neergelegd en bekendgemaakt.
Art. 12:62, § 1, tweede en derde lid en 12:78, Verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/
tweede en derde lid
externe accountant over de ruilverhouding.
Art. 12:68, derde lid en 12:84, derde lid
De notaris moet na onderzoek het bestaan en
zowel de interne als de externe wettigheid
bevestigen van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap
waarvoor hij optreedt, is gehouden.
Art. 12:74, § 2
De oprichting van de nieuwe vennootschap
moet, ongeacht haar rechtsvorm en op straffe
van nietigheid, bij authentieke akte worden
vastgesteld.
Art. 12:93, § 3
Het voorstel van inbreng moet door elke bij de
inbreng betrokken vennootschap, ten minste
zes weken vóór de inbreng wordt gedaan en, in
voorkomend geval, vóór de algemene
vergadering van de inbrengende vennootschap
die over de inbreng van de algemeenheid een
besluit moet nemen, ter griffie van de
ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
Art. 12:94, § 1
De algemene vergadering van de vennootschap
die de inbreng doet, is bevoegd voor de
beslissing tot inbreng van algemeenheid, het
bestuursorgaan voor de beslissing tot inbreng
van bedrijfstak.
Art. 12:99
Recht om, binnen twee maanden na de
bekendmaking van de akten tot vaststelling van
de inbreng in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, zekerheid te eisen voor vaststaande
maar nog niet opeisbare vorderingen/
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via
arbitrage een vordering werd ingesteld.

Boek 13. Herstructurering van verenigingen en stichtingen.
Art. 13:6

Recht om, binnen twee maanden na de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de akten houdende vaststelling
van de fusie of splitsing, zekerheid te eisen voor
vaststaande maar nog niet opeisbare
vorderingen/schuldvorderingen waarvoor in
rechte of via arbitrage een vordering werd
ingesteld.

Boek 14. Omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen.
Art. 14:8, § 2, tweede lid en 14:24, § 2, tweede De winstbewijzen geven recht op één stem per
lid
effect voor het besluit tot omzetting.
Art. 14:12
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten
van een vennootschap onder firma, van de

Art. 14:19; 14:55 en 14:72

Art. 14:45 en 14:50

gecommanditeerde
vennoten
van
een
commanditaire vennootschap en van de leden
van het bestuursorgaan van ieder andere om te
zetten vennootschap.
Recht om, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het omzettingsvoorstel in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, een
zekerheid of enige andere waarborg te eisen
voor vaststaande maar nog niet opeisbare
schuldvorderingen/schuldvorderingen.
waarvoor in rechte of via arbitrage een
vordering werd ingesteld.
Hoofdelijke
aansprakelijkheid
van
het
bestuursorgaan van een VZW die wordt
omgezet.

Boek 15. De Europese vennootschap.
Art. 15:28, eerste lid

De verplaatsing in België van de statutaire zetel
van een SE moet in een authentieke akte
worden vastgesteld.

Boek 16. De Europese coöperatieve vennootschap.
Art. 16:26

De verplaatsing in België van de statutaire zetel
van een ECV moet in een authentieke akte
worden vastgesteld.

Boek 17. De Europese politieke partij en de Europese politieke stichting.
Art. 17:6 en 17:11

Recht om, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het omzettingsvoorstel in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, een
zekerheid of enige andere waarborg te eisen
voor vaststaande maar nog niet opeisbare
schuldvorderingen/schuldvorderingen.
waarvoor in rechte of via arbitrage een
vordering werd ingesteld.

Boek 18. Het Europees economisch samenwerkingsverband.
Art. 18:6

Elk lid kan in rechte het ontslag van een
zaakvoerder wegens wettige redenen vorderen.

