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zijn hoofdelijk gehouden tot nakoming van die verbintenissen.

Titel 3. Effecten en hun overdracht en
overgang
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Art. 6:19. Een coöperatieve vennootschap kan enkel aandelen op naam met stemrecht en obligaties uitgeven. Haar effecten kunnen niet worden gecertificeerd.
De obligaties zijn op naam of, indien de statuten dit toelaten, gedematerialiseerd.
De coöperatieve vennootschappen die gereglementeerde ondernemingen zijn zoals bedoeld in artikel 3, 42°, van de wet
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen kunnen alle andere
effecten uitgeven die onder hun wettelijk statuut zijn toegelaten, al dan niet gedematerialiseerd.
[1 Een coöperatieve vennootschap die is onderworpen aan
een bijzonder reglementair statuut mag evenwel andere effecten uitgeven dan diegene die zijn bedoeld in de voorgaande
leden:
1° voor zover het gaat om effecten waarvan de uitgifte is
toegestaan onder het reglementair statuut waaraan de vennootschap is onderworpen; en
2° voor zover dergelijke uitgifte verzoenbaar is met het coöperatieve doel als bedoeld in artikel 6:1.]1
Obligaties die uitsluitend in het buitenland worden uitgegeven en die worden beheerst door een buitenlands recht kunnen evenwel de vorm aannemen van individuele of verzameleffecten aan toonder. Deze obligaties aan toonder mogen
evenwel niet fysiek worden afgeleverd in België. De eigenaars
van deze obligaties aan toonder kunnen te allen tijde vragen
dat deze op hun kosten worden omgezet in obligaties op
naam.
(1) W. 28.04.2020, art. 120 (BS 06.05.2020); Inwerkingtreding:
06.05.2020 (art. 239, lid 2)

Art. 6:20. De eigenaars van gedematerialiseerde effecten
kunnen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden
omgezet in effecten op naam.
Art. 6:21. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Art. 6:22. In afwijking van artikel 6:21, en tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten
verbonden rechten uit.

Hoofdstuk 2. De vorm van effecten
Afdeling 1. Effecten op naam
Art. 6:23. Het effect op naam wordt vertegenwoordigd door
een inschrijving van het effect in het relevante in artikel 6:24
bedoelde effectenregister. Dit effect kan ook blijken uit de
vermelding op naam van een houder in de uitgifteakte.
Art. 6:24. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die
de vennootschap heeft uitgegeven. Niettegenstaande andersluidende bepaling kunnen de effectenhouders inzage krijgen
van het volledige register dat betrekking heeft op hun categorie van effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het
register wordt aangehouden in elektronische vorm. De Koning
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kan voorwaarden opleggen waaraan het elektronische register
dient te voldoen.
Art. 6:25. Het register van aandelen op naam vermeldt:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor
rechtspersonen naam [1 en zetel]1 van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en
de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één
van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen
die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun
datum, overeenkomstig artikel 6:50. Indien het register in
elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van
overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend
en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte
aantoont;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat
afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het
aandelenregister, gelden de statuten.
(1) W. 28.04.2020, art. 121 (BS 06.05.2020); Inwerkingtreding:
06.05.2020 (art. 239, lid 2)

Art. 6:26. Het register van obligaties op naam vermeldt:
1° nauwkeurige gegevens over de persoon van elke obligatiehouder, evenals het bedrag van de hem toebehorende obligaties;
2° de overdrachten en de overgangen van de obligaties met
hun datum en de omzetting van obligaties op naam in gedematerialiseerde obligaties of omgekeerd, voor zover de statuten omzetting toelaten;
3° de statutaire overdrachtsbeperkingen, of, wanneer één
van de partijen daartoe verzoekt, de overdrachtsbeperkingen
die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden.
Art. 6:27. Het bestuursorgaan kan besluiten tot splitsing
van een register in twee delen, waarvan het ene wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en het andere buiten
die zetel, in België of in het buitenland.
Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het
andere deel berust.
Deze kopie wordt regelmatig bijgehouden en, indien zulks
onmogelijk blijkt, bijgewerkt zodra de omstandigheden het
toelaten.
Iedere houder van aandelen of obligaties is gerechtigd zich
naar keuze in een van de twee delen van het betreffende register te laten inschrijven. Zij kunnen kennisnemen van de
twee delen van het register dat op hun effecten betrekking
heeft, evenals van hun kopie.
Het bestuursorgaan maakt de plaats waar het tweede deel
van het register zich bevindt bekend in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Het bestuursorgaan kan deze plaats wijzigen.
Het besluit van het bestuursorgaan om een register in twee
delen te splitsen, kan slechts worden gewijzigd bij een besluit
van de algemene vergadering, in de vorm voorgeschreven voor
de statutenwijziging.
De Koning bepaalt op welke wijze de inschrijving in de twee
delen geschiedt.
Art. 6:28. Hij die in een register van effecten op naam staat
ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het bewijs
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van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten
waarvoor hij is ingeschreven.
Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is
ingeschreven, een uittreksel uit het register in de vorm van
een certificaat af.

Afdeling 2. Gedematerialiseerde effecten
Art. 6:29. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een vereffeningsinstelling of bij een
erkende rekeninghouder.
De Koning wijst de vereffeningsinstellingen aan die worden
belast met de aanhouding van gedematerialiseerde effecten
en de vereffening van transacties op dergelijke effecten. Hij
erkent de rekeninghouders in België, op individuele wijze of
op algemene wijze, per categorie van instellingen, naargelang
van hun bedrijvigheid.
Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten en, in voorkomend geval, de soort waartoe deze behoren, wordt in het register van de effecten op
naam, ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of,
in voorkomend geval, van de erkende rekeninghouder wanneer
artikel 6:38 wordt toegepast.
[1 In afwijking van het derde lid, wordt voor obligaties het
totale bedrag van de gedematerialiseerde effecten in het register vermeld en niet het aantal.]1
De boeking op rekening van effecten vestigt een onlichamelijk recht van mede-eigendom op de algemeenheid van effecten die op naam van de vereffeningsinstelling of, in voorkomend geval, van de erkende rekeninghouder wanneer artikel
6:38 wordt toegepast, zijn ingeschreven in het register van effecten op naam bedoeld in het derde lid.
De Nationale Bank van België is belast met het toezicht op
de naleving door de in België erkende rekeninghouders van de
regels bepaald door of krachtens deze afdeling. Voor de uitoefening van dit toezicht, voor het opleggen van administratieve sancties en voor het treffen van andere maatregelen ten
overstaan van de erkende rekeninghouders maakt de Nationale Bank van België:
1° ten aanzien van kredietinstellingen gebruik van de bevoegdheden die haar worden toegekend door de wet van 25
april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen;
2° ten aanzien van beleggingsondernemingen gebruik van
de bevoegdheden die haar werden toegekend door de wet van
25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen;
3° ten aanzien van verrekenings- en vereffeningsinstellingen gebruik van de bevoegdheden die haar werden toegekend
door de wet.
De daarmee overeenstemmende bepalingen die de niet-naleving van voornoemde bepalingen bestraffen zijn van toepassing.
(1) W. 28.04.2020, art. 122 (BS 06.05.2020); Inwerkingtreding:
06.05.2020 (art. 239, lid 2)

Art. 6:30. De erkende rekeninghouders houden de gedematerialiseerde effecten die zij houden voor rekening van derden
en voor eigen rekening bij op rekeningen bij de vereffeningsinstelling, bij één of meerdere instellingen die voor hen rechtstreeks of onrechtstreeks als tussenpersoon ten opzichte van
die vereffeningsinstelling optreden, of tegelijk bij de vereffeningsinstelling en één of meerdere voornoemde instellingen.
In voorkomend geval houden de erkende rekeninghouders de
gedematerialiseerde effecten die zij houden voor rekening van
derden en voor eigen rekening bij op rekeningen bij de erkende rekeninghouder waarvan sprake in artikel 6:38, bij één of
6 mei 2020

meerdere instellingen die voor hen rechtstreeks of onrechtstreeks als tussenpersoon ten opzichte van die in artikel 6:38
bedoelde erkende rekeninghouder optreden, of tegelijk bij de
erkende rekeninghouder waarvan sprake in artikel 6:38 en één
of meerdere voornoemde instellingen.
Art. 6:31. Een pand op gedematerialiseerde effecten wordt
gevestigd overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en
leningen met betrekking tot financiële instrumenten.
De pandgever wordt geacht eigenaar te zijn van de in pand
gegeven gedematerialiseerde effecten. Het pand blijft geldig
gevestigd als de pandgever niet de eigenaar is van de in pand
gegeven gedematerialiseerde effecten, onverminderd de aansprakelijkheid van de pandgever ten overstaan van de werkelijke eigenaar van de in pand gegeven gedematerialiseerde effecten. Indien de pandgever de pandhoudende schuldeiser
voorafgaandelijk en schriftelijk heeft verwittigd dat hij niet
de eigenaar is van de in pand gegeven gedematerialiseerde effecten, dan is de geldigheid van het pand onderworpen aan de
machtiging van de eigenaar voor de inpandgeving van deze
effecten.
Art. 6:32. De eigenaars van gedematerialiseerde effecten
bedoeld in artikel 6:30 kunnen hun rechten van mede-eigendom bedoeld in artikel 6:29, vierde lid, alleen laten gelden jegens de erkende rekeninghouder bij wie deze effecten op rekening werden geboekt of, indien zij die effecten rechtstreeks
aanhouden bij de vereffeningsinstelling, jegens deze laatste.
Bij wijze van uitzondering kunnen zij:
1° een recht van terugvordering uitoefenen overeenkomstig
de bepalingen van dit artikel en artikel 9bis, tweede tot vierde
lid, van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967
ter bevordering van de omloop van de financiële instrumenten;
2° rechtstreeks hun lidmaatschapsrechten uitoefenen bij de
emittent;
3° in geval van faillissement of in alle andere gevallen van
samenloop in hoofde van de emittent rechtstreeks hun recht
van verhaal tegen deze laatste uitoefenen.
In geval van faillissement van de erkende rekeninghouder of
in alle andere gevallen van samenloop, gebeurt de terugvordering van het bedrag van de in artikel 6:30 bedoelde gedematerialiseerde effecten, dat de erkende rekeninghouder is
verschuldigd, op collectieve wijze op de algemeenheid van de
gedematerialiseerde effecten van dezelfde soort, die op naam
van de erkende rekeninghouder zijn ingeschreven bij andere
erkende rekeninghouders of bij de vereffeningsinstelling.
Indien in het geval bedoeld in het tweede lid, deze algemeenheid onvoldoende is om de volledige terugbetaling te
verzekeren van de op rekening geboekte verschuldigde effecten, wordt zij verdeeld onder de eigenaars in verhouding tot
hun rechten.
Wanneer eigenaars de erkende rekeninghouder overeenkomstig het toepasselijke recht hebben gemachtigd om over hun
gedematerialiseerde effecten te beschikken, en voor zover een
dergelijke beschikking is gebeurd binnen de grenzen van deze
machtiging, wordt hun, in geval van faillissement van de erkende rekeninghouder of in alle andere gevallen van samenloop, slechts het aantal obligaties toegekend dat overblijft
nadat het volledige aantal van de aan de andere eigenaars
toebehorende effecten van dezelfde soort aan deze laatsten is
terugbetaald.
Indien de erkende rekeninghouder zelf eigenaar is van een
aantal gedematerialiseerde effecten, wordt hem, bij de toepassing van het derde lid, slechts het bedrag aan effecten toegekend dat overblijft nadat het volledige bedrag van de door
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hem voor rekening van derden gehouden effecten van dezelfde soort is terugbetaald.
Wanneer een tussenpersoon voor andermans rekening in artikel 6:30 bedoelde gedematerialiseerde effecten heeft laten
inschrijven op zijn naam of op naam van een derde persoon,
mag de eigenaar voor rekening waarvan deze inschrijving is
genomen, van de erkende rekeninghouder of van het vereffeningsstelsel het tegoed terugvorderen dat op naam van deze
tussenpersoon of derde persoon is ingeschreven. Deze terugvordering wordt uitgeoefend volgens de in het eerste tot vierde lid omschreven regels.
De teruggave van de in artikel 6:30 bedoelde gedematerialiseerde effecten gebeurt door overschrijving op een effectenrekening bij een andere erkende rekeninghouder, aangewezen
door de persoon die het terugvorderingsrecht uitoefent.
Art. 6:33. Derdenbeslag is niet toegelaten op de rekeningen van gedematerialiseerde effecten geopend op naam van
een erkende rekeninghouder bij de vereffeningsinstelling of,
in voorkomend geval, bij de erkende rekeninghouder wanneer
artikel 6:38 wordt toegepast.
Onverminderd de toepassing van artikel 6:32 mogen de
schuldeisers van de eigenaar van de effecten, in geval van
faillissement van de eigenaar of in alle andere gevallen van
samenloop, hun rechten laten gelden op het beschikbaar saldo van de effecten dat op naam en voor rekening van hun
schuldenaar is ingeschreven, na aftrek of optelling van de effecten die, ingevolge voorwaardelijke verbintenissen, verbintenissen waarvan het bedrag onzeker is of verbintenissen op
termijn, in voorkomend geval, op de dag van het faillissement
of het ontstaan van de samenloop, waren geboekt op een afzonderlijk deel van de effectenrekening, en waarvan de samenvoeging met het beschikbaar saldo is uitgesteld tot aan
de vervulling van de voorwaarde, de vaststelling van het bedrag of het verval van de termijn.
Art. 6:34. De betaling van vervallen interesten en kapitalen
van gedematerialiseerde effecten aan de vereffeningsinstelling
of, in voorkomend geval, aan de erkende rekeninghouder wanneer artikel 6:38 wordt toegepast, is bevrijdend voor de uitgever.
De vereffeningsinstelling of, in voorkomend geval, de erkende rekeninghouder wanneer artikel 6:38 wordt toegepast,
stort deze interesten en kapitalen door aan de erkende rekeninghouders, overeenkomstig de bedragen aan gedematerialiseerde effecten die op de vervaldag geboekt staan op hun
naam. Deze betalingen zijn bevrijdend voor de vereffeningsinstelling of, in voorkomend geval, voor de erkende rekeninghouder wanneer artikel 6:38 wordt toegepast.
Art. 6:35. Alle lidmaatschapsrechten van de eigenaars van
gedematerialiseerde effecten en alle rechten van verhaal in
geval van faillissement van de emittent ervan of in alle andere
gevallen van samenloop tegen deze laatste worden uitgeoefend na voorlegging van een attest dat de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opstelt, dat het aantal van
de gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de
eigenaar of van de tussenpersoon is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.
Art. 6:36. Met het oog op de uitvoering van de artikelen
6:30 tot 6:35, kan de Koning de voorwaarden bepalen waaronder de erkende rekeninghouders rekeningen houden, de
werkingswijze van de rekeningen, de aard van de certificaten
die aan de houders van de rekeningen moeten worden afgegeven en de wijze van betaling van vervallen interesten en kapitalen door de erkende rekeninghouders en de vereffeningsinstelling.
Art. 6:37. De artikelen 2279 en 2280 van het Burgerlijk
Wetboek zijn van toepassing op de gedematerialiseerde effecten bedoeld in deze afdeling.
86

Toekomstig recht
Art. 6:37. [1 Het artikel 3.28 van het Burgerlijk Wetboek is
van toepassing]1op de gedematerialiseerde effecten bedoeld
in deze afdeling.
(1) W. 04.02.2020, art. 7 (BS 17.03.2020); Inwerkingtreding: 01.09.2021
(art. 39)

Art. 6:38. Behalve voor effecten die worden toegelaten tot
de verhandeling op een [gereglementeerde] markt, gelden de
bepalingen van deze afdeling tevens voor effecten ingeschreven op een rekening bij een erkende rekeninghouder die die
rekeninghouder niet bijhoudt bij een vereffeningsinstelling of
bij een onderneming die ten opzichte van die instelling als
tussenpersoon optreedt.
De rekeninghouder schrijft de op elk ogenblik in omloop
zijnde gedematerialiseerde effecten, per uitgifte van effecten,
in op zijn naam in het register van de effecten op naam.
De gehele omloop van een uitgifte van gedematerialiseerde
effecten van een emittent kan slechts op naam van één rekeninghouder in het register van de effecten op naam worden
ingeschreven.
De boeking op rekening van effecten vestigt in dat geval een
onlichamelijk recht van mede-eigendom op de algemeenheid
van effecten van dezelfde uitgifte die op naam van de rekeninghouder zijn ingeschreven in het register van effecten op
naam.

Hoofdstuk 3. Categorieën van effecten
Afdeling 1. Aandelen
Art. 6:39. De vennootschap moet minstens drie aandelen
uitgeven met stemrecht. Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng.
Art. 6:40. Elk aandeel deelt in de winst of het vereffeningssaldo. Tenzij de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel
recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Art. 6:41. Tenzij de statuten anders bepalen is aan elk aandeel één stem verbonden.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen
niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Art. 6:42. De aandelen kunnen worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten
geven als het enkelvoudige aandeel, behoudens het bepaalde
in artikel 6:87.
Elke ruil, hergroepering of splitsing van aandelen vindt
plaats volgens de voorwaarden en de modaliteiten die in de
statuten zijn bepaald, onverminderd artikel 6:20.
Art. 6:43. Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd,
overeenkomstig de artikelen 3:10 en 3:12, met opgave van:
1° het aantal geplaatste aandelen;
2° de gedane stortingen;
3° de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet
hebben volgestort, met vermelding van het bedrag dat zij nog
zijn verschuldigd.
Art. 6:44. De statuten kunnen het aantal stemmen waarover iedere aandeelhouder in de vergaderingen beschikt, beperken, op voorwaarde dat die beperking verplicht van toepassing is op iedere aandeelhouder zonder onderscheid van het
effect waarmee hij aan de stemming deelneemt, onverminderd
de bijzondere rechten die in voorkomend geval worden toegekend aan een aandeelhouder rekening houdend met zijn hoedanigheid.
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Art. 6:45. § 1. Overeenkomsten kunnen de uitoefening van
het stemrecht regelen.
Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en mogen niet strijdig zijn met het belang van de vennootschap.
Zijn nietig:
1° overeenkomsten die strijdig zijn met de bepalingen van
dit wetboek;
2° overeenkomsten waarbij een aandeelhouder zich ertoe
verbindt te stemmen overeenkomstig de richtlijnen van de
vennootschap, van een dochtervennootschap of nog van één
van de organen van die vennootschappen;
3° overeenkomsten waarbij een aandeelhouder of een andere effectenhouder zich tegenover diezelfde vennootschappen
of diezelfde organen verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed te keuren.
§ 2. Stemmen uitgebracht tijdens een algemene vergadering
op grond van overeenkomsten bedoeld in paragraaf 1, derde
lid, zijn nietig. Die stemmen brengen de nietigheid mee van
de genomen beslissingen, tenzij zij geen enkele invloed hebben gehad op de geldigheid van de gehouden stemming.

Afdeling 2. Soorten van aandelen
Art. 6:46. Wanneer aan één of een reeks aandelen andere
rechten zijn verbonden dan aan andere aandelen uitgegeven
door dezelfde vennootschap, dan maakt elk van dergelijke
reeksen een soort uit ten opzichte van de andere reeksen van
aandelen. Aandelen met verschillend stemrecht vormen steeds
aparte soorten.
De specifieke rechten die aan een aandeelhouder toekomen
op grond van een bepaalde hoedanigheid zonder dat zij betrekking hebben op specifieke aandelen geven geen aanleiding tot soortvorming.

door de algemene vergadering van de obligatiehouders die beraadslaagt en besluit overeenkomstig artikel 6:100. Het bewijs van zijn bevoegdheid kan worden geleverd door de enkele
voorlegging van een door een vertegenwoordiger van de vennootschap getekende tekst van de uitgiftevoorwaarden of van
een kopie van de notulen van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 6:102.
De algemene vergadering van obligatiehouders kan de vertegenwoordiger te allen tijde herroepen, op voorwaarde dat
zij tegelijkertijd één of meer nieuwe vertegenwoordigers aanstelt. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit overeenkomstig artikel 6:100.
De vertegenwoordiger 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. 6:49. In de overeenkomst van lening, aangegaan in de
vorm van uitgifte van obligaties, is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van
beide partijen haar verbintenis niet nakomt.
In dat geval is de overeenkomst niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd,
heeft de keus om de andere partij te verplichten de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, of de
ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding.
De ontbinding moet in rechte worden gevorderd, en aan de
verweerder kan, naar gelang van de omstandigheden, uitstel
worden verleend.

Hoofdstuk 4. Overdracht en overgang van
effecten

Afdeling 3. Obligaties
Art. 6:47. De coöperatieve vennootschap kan een overeenkomst van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties. Obligaties kunnen voor een bepaalde termijn of eeuwigdurend worden uitgegeven.
Art. 6:48. § 1. De uitgiftevoorwaarden of de algemene vergadering van obligatiehouders kunnen één of meer vertegenwoordigers aanstellen van de obligatiehouders die deel uitmaken van dezelfde uitgifte of van hetzelfde uitgifteprogramma.
Binnen de grenzen van de artikelen 1984 tot 2010 van het
Burgerlijk Wetboek kunnen deze vertegenwoordigers alle obligatiehouders van deze uitgifte of van dit uitgifteprogramma
verbinden jegens derden. Zij kunnen onder meer de obligatiehouders vertegenwoordigen in insolventieprocedures, bij beslag of in enig ander geval van samenloop, waarbij zij optreden in naam en voor rekening van de obligatiehouders maar
zonder de identiteit van deze laatste bekend te maken.
§ 2. Bovendien kunnen de uitgiftevoorwaarden of de algemene vergadering van obligatiehouders bepalen dat deze vertegenwoordiger tevens optreedt, in eigen naam, maar voor rekening van de obligatiehouders als begunstigde van voorrechten of zekerheden gevestigd tot waarborg van de
obligatielening.
De vertegenwoordigers kunnen alle bevoegdheden uitoefenen van de obligatiehouders voor wier rekening zij optreden.
De vertegenwoordiging en de door de vertegenwoordiger verrichte handelingen kunnen worden tegengeworpen aan derden, met inbegrip van de schuldeisers van de vertegenwoordigers. Alle rechten die uit de vertegenwoordiging voortvloeien,
met inbegrip van de zekerheden, behoren tot het vermogen
van de obligatiehouders.
§ 3. De aanstelling en de bevoegdheden van de vertegenwoordiger worden vastgesteld in de uitgiftevoorwaarden of
6 mei 2020

Afdeling 1. Algemene bepalingen
Art. 6:50. De overdracht en overgang van effecten gebeurt
volgens de regels van het gemeen recht.
Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan
de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het
register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en
door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden
in geval van overgang wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het
register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm
aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont.
Art. 6:51. Een overdracht of overgang van een gedematerialiseerd effect kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door boeking van de ene op de andere
effectenrekening.

Afdeling 2. Overdracht en overgang van aandelen
Art. 6:52. Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen de
aandelen vrij worden overgedragen aan aandeelhouders, in
voorkomend geval onder de voorwaarden bepaald in de statuten.
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