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Afdeling 2. Overdracht en overgang van
aandelen
Art. 5:63. § 1. Tenzij de statuten anders bepalen, is
elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder
levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen,
onderworpen aan de instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde
van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming
moet blijken uit een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de
aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de echtgenoot [1 of de wettelijk samenwonende partner]1 van de overdrager;
3° aan de bloedverwanten van de overdrager in de
rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
§ 2. Overdrachten die met miskenning van paragraaf
1 gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan
derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of
kwade trouw van de overnemer [1...]1.
(1) W. 28.04.2020, art. 90 (BS 06.05.2020); Inwerkingtreding:
06.05.2020 (art. 239, lid 2)

Art. 5:64. De partijen bij de voorgestelde overdracht
kunnen tegen de weigering van de instemming met een
overdracht onder de levenden overeenkomstig artikel
5:63, § 1, opkomen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding.
De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt
het vonnis als instemming overeenkomstig artikel
5:63, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een
termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.
Art. 5:65. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij
niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegane aandelen, naargelang van het
geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan
van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie van
dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich
tegen de toelating hebben verzet.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen of
aan statutaire bepalingen stelt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en
voorwaarden van afkoop vast. De vennootschap en de
aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben
verzet worden in zake geroepen.
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De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.
Art. 5:66. In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover
de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende
overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers
hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager
van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken,
voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op zijn
overnemer en op elk van de latere overnemers.

Afdeling 3. Beperkingen op de vrije
overdraagbaarheid van effecten
Art. 5:67. De statuten, de uitgiftevoorwaarden van
effecten of overeenkomsten kunnen perken stellen aan
de overdraagbaarheid, onder de levenden of bij overlijden, van aandelen, van inschrijvingsrechten of van alle
andere effecten die toegang geven tot aandelen. Overeenkomsten of de uitgiftevoorwaarden van effecten
mogen de wettelijke of statutaire voorwaarden voor
hun overdracht niet versoepelen.
[1 Een overdracht in strijd met overdrachtsbeperkingen die in regelmatig openbaar gemaakte statuten zijn
opgenomen, kan aan de vennootschap of derden niet
worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade
trouw van de overnemer, zelfs wanneer de statutaire
overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is
opgenomen.]1
(1) W. 28.04.2020, art. 91 (BS 06.05.2020); Inwerkingtreding:
06.05.2020 (art. 239, lid 2)

Art. 5:68. De statuten en de uitgiftevoorwaarden
van effecten op naam of in gedematerialiseerde vorm,
andere dan aandelen, inschrijvingsrechten of andere
effecten die toegang geven tot aandelen, kunnen perken stellen aan de overdraagbaarheid, onder de levenden of bij overlijden.
Een overdracht van effecten bedoeld in het eerste lid
in strijd met overdrachtsbeperkingen die in regelmatig
openbaar gemaakte statuten of uitgiftevoorwaarden
zijn opgenomen, kan aan de vennootschap of derden
niet worden tegengeworpen, en dit in de mate bepaald
in de uitgiftevoorwaarden of statuten en ongeacht de
goede of kwader trouw van de overnemer.
De uitgiftevoorwaarden van effecten bedoeld in het
eerste lid zijn regelmatig openbaar gemaakt indien ze
werden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig
de artikelen 2:8, § 3, en 2:14, 1°, of zijn opgenomen
in een prospectus.

Afdeling 4. Het uitkoopbod
Art. 5:69. § 1. Iedere natuurlijke persoon of iedere
rechtspersoon die, alleen of in onderling overleg han-
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delend, [1 rechtstreeks of onrechtstreeks]1 95% van de
aandelen met stemrecht van een besloten vennootschap bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel
van de aandelen met stemrecht of de effecten die toegang geven tot stemrecht van deze vennootschap te
verkrijgen.
Onder personen die in onderling overleg handelen
wordt verstaan:
a) de natuurlijke personen of rechtspersonen die samenwerken op grond van een uitdrukkelijk of stilzwijgend, mondeling of schriftelijk akkoord dat ertoe strekt
de controle over de vennootschap te verkrijgen dan wel
te handhaven;
b) de natuurlijke personen of rechtspersonen die een
akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van hun stemrechten, om een
duurzaam gemeenschappelijk beleid ten aanzien van de
betrokken vennootschap te voeren.
Met uitzondering van de effecten waarvan de eigenaar uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij geen afstand ervan wenst te doen, worden
de niet-aangeboden effecten na afloop van de procedure geacht van rechtswege op de persoon die een uitkoopbod gedaan heeft te zijn overgegaan met consignatie van de prijs. De gedematerialiseerde effecten
waarvan de eigenaar te kennen heeft gegeven dat hij
er geen afstand van wenst te doen, worden van rechtswege omgezet in effecten op naam en worden door de
emittent ingeschreven in het register van de effecten
op naam.
Het in het eerste lid van deze paragraaf bedoelde bod
is niet onderworpen aan de wet van 1 april 2007 op de
openbare overnamebiedingen.
§ 2. De Koning kan het in paragraaf 1 bedoelde uitkoopbod reglementeren, en inzonderheid de te volgen
procedure en de wijze van vaststelling van de prijs van
het uitkoopbod bepalen. Daarbij draagt Hij zorg voor
de informatieverstrekking aan en de gelijke behandeling van de effectenhouders.
§ 3. Het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing
waarbij de voorwaarden van een uitkoopbod worden
vastgesteld, wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.
(1) W. 28.04.2020, art. 92 (BS 06.05.2020); Inwerkingtreding:
06.05.2020 (art. 239, lid 2)

Titel 4. Vennootschapsorganen en
algemene vergadering van
obligatiehouders
Hoofdstuk 1. Bestuur

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door
een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn
verbonden.
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde
of onbepaalde termijn; zij worden voor de eerste maal
aangeduid in de oprichtingsakte.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de
algemene vergadering anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn
is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in
het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Bestuurders kunnen ook statutair worden benoemd.
§ 3. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de
statuten vereist een statutenwijziging.
Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het
benoemingsbesluit anders bepalen kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene
vergadering op het moment van de opzegging evenwel
steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat
eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
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.
§ 4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van
de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van
zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de
voorwaarden bepaald in artikel 2:18.
Art. 5:71. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen als bedoeld in artikel 5:73, § 1, en 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.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders 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 ogenblik.

Afdeling 1. Samenstelling
Art. 5:70. § 1. De vennootschap wordt bestuurd door
één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
31 januari 2021

Afdeling 2. Bezoldiging
Art. 5:72. Tenzij de statuten anders bepalen of de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist,
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worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening
van hun mandaat.

Afdeling 3. Bevoegdheid en werkwijze
Art. 5:73. § 1. Elke bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar
gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een
collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten kunnen
de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
§ 2. Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal
bestuursorgaan, het bestuursorgaan, vertegenwoordigt
de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. De statuten kunnen
evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid
verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te
vertegenwoordigen. Zodanige vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen onder
de voorwaarden bepaald in artikel 2:18.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt
voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders.
Art. 5:74. De vennootschap is verbonden door de
handelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de
bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen,
zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden,
niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Art. 5:75. De notulen van de vergaderingen van een
collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of
meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
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Art. 5:76. § 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 vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is
met het belang van de vennootschap, en er zijn meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen,
moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de
andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over
de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in
de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing
of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan
de beraadslagingen van de andere bestuurders over
deze beslissing of verrichting.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan
het bestuursorgaan ze uitvoeren.
§ 2. Als de statuten bepalen dat het bestuursorgaan
een collegiaal orgaan is, dan wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict
niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het
bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting,
noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
§ 3. Wanneer er slechts één bestuurder is en hij een
belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of
verrichting aan de algemene vergadering voor.
§ 4. Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
§ 5. Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, zijn de paragrafen 1 tot 3 niet van toepassing wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of
verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95% bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven
effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten
minste 95% van de stemmen verbonden aan het geheel
van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien zijn de paragrafen 1 tot 4 niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die
plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Art. 5:77. § 1. De andere bestuurders, de algemene
vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige
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aandeelhouder is omschrijven in de notulen of in een
bijzonder verslag de aard van de in artikel 5:76 bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke
gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoorden zij het genomen besluit. In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat
samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap 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 de vennootschap
van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals omschreven in de notulen of het
verslag, waarvoor een strijdig belang zoals bedoeld in
artikel 5:76, § 1, bestaat.
§ 2. Onverminderd het recht voor de in de artikelen
2:44 en 2:46 genoemde personen om de nietigheid of
opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan
de vennootschap de nietigheid vorderen van besluiten
of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel of artikel 5:76 bepaalde regels, indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had
moeten zijn.
Art. 5:78. Onverminderd artikel 2:56, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor
de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die
hebben plaatsgevonden met inachtneming van de artikelen 5:76 en 5:77, indien die beslissing of verrichting
aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

Afdeling 4. Dagelijks bestuur
Art. 5:79. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. [1...]1 Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en
de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, als de
handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden
van hun minder belang dat 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
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2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen,
ook al zijn ze openbaar gemaakt.
(1) W. 28.04.2020, art. 94 (BS 06.05.2020); Inwerkingtreding:
06.05.2020 (art. 239, lid 2)

Hoofdstuk 2. Algemene vergadering van
aandeelhouders
Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen
Onderafdeling 1. Gelijke behandeling
Art. 5:80. Bij de toepassing van dit hoofdstuk draagt
de vennootschap zorg voor een gelijke behandeling van
alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden
bevinden.

Onderafdeling 2. Bevoegdheden
Art. 5:81. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die dit wetboek haar
toewijst.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de algemene vergadering uitbreiden. Zodanige uitbreiding kan
niet aan derden worden tegengeworpen, [1 ook al is ze
openbaar gemaakt]1.
(1) W. 28.04.2020, art. 95 (BS 06.05.2020); Inwerkingtreding:
06.05.2020 (art. 239, lid 2)

Art. 5:82. Wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan
die niet overdragen.

Onderafdeling 3. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Art. 5:83. Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt
de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 aan de
aandeelhouders, [1 de aandeelhouders zonder stemrecht,]1 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.
(1) W. 28.04.2020, art. 96 (BS 06.05.2020); Inwerkingtreding:
06.05.2020 (art. 239, lid 2)

Art. 5:84. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
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