België

25 NOVEMBER1991.– Koninklijk besluit op de openbaarmaking van akten en stukken
van vennootschappen en ondernemingen

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935,
inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de wetten van 6 maart 1973 en 24 maart 1978, op
artikel 80, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 1978, 5 december 1984, 21 februari 1985 en
18 juli 1991, en op artikel 177 bis, ingevoegd bij de wet van 24 maart 1978 en gewijzigd bij
de wet van 18 juli 1991;
Gelet op de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de wetten betreffende de
handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 in het kader van een
doorzichtige organisatie van de markt van de ondernemingen en van de openbare
overnameaanbiedingen, inzonderheid op artikel 50, § 1;

Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht van onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1.
Onverminderd de bepalingen van lid 2, worden alle akten, uittreksels van akten, processenverbaal en stukken waarvan de openbaarmaking door de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen en door de wet van 12 juli 1989 houdende verscheidene maatregelen
tot toepassing van de Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot
instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden, alsmede door de wet van 17
juli 1989 betreffende de economische samenwerkingsverbanden is voorgeschreven, in
ontvangst genomen door de griffiers van de

rechtbanken van koophandel.
De Nationale Bank van België ontvangt de neerlegging van:

– de jaarrekeningen en de stukken die tegelijk met de jaarrekeningen moeten worden neergelegd in
toepassing van artikel 80, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen
of in toepassing van andere wettelijke of .reglementaire bepalingen, alsook
– de geconsolideerde jaarrekeningen en de stukken die tegelijk hiermee moeten worden neergelegd
in toepassing van artikel 76, § 3 van het koninklijk besluit van 6 maart 1990 met betrekking tot de
geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen, of in toepassing van andere wettelijke of
reglementaire bepalingen.

Artikel 2.
De akten, uittreksels van akten, processen-verbaal en stukken; andere dan deze bedoeld in
artikel 1, tweede lid, die van de handelsvennootschappen uitgaan, worden opgenomen in een
bijzondere afdeling van het dossier dat ter uitvoering van de wetten betreffende het
handelsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964, voor elke vennootschap wordt bijgehouden ter
griffie van de rechtbank van koophamdel, binnen welker rechtsgebied de maatschappelijke
zetel van de vennootschap.is gelegen, of, indien het. een buitenlandse vennootschap betreft,
waarin een bijkantoor of enig centrum van werkzaamheden is gevestigd.
De bijzondere afdeling draagt hetzelfde nummer als het inschrijvingsdossier bij het
handelsregister.
Dit nummer wordt vermeld op.alle stukken die in de bijzondere afdeling worden opgenomen.
De griffer of zijn gemachtigde viseert al deze stukken, geeft ze een volgnummer en bergt ze in
de bijzondere afdeling van het dossier.
De griffier houdt een inventaris bïj, die de bijzondere afdeling van het dossier blijft gevoegd
en waarin voor ieder neergelegd stuk het volgnummer, het onderwerp en de
neerleggingsdatum worden vermeld.

Artikel 3.
Ter griffie van elke rechtbank van koophandel wordt een register bijgehouden van de
burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen.
Dit register bestaat uit de dossiers van de Belgische burgerlijke vennootschappen die de vorm
van een handelsvennootschap hebben aangenomen, waarvan de maatschappelijke zetel in het
rechtsgebied van de rechtbank is gelegen, en van de buitenlandse burger lijke
vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, waarvan

een bijkantoor of enig centrum van werkzaamheden in het rechtsgebied van de rechtbank is
gevestigd.

Artikel 4.
Ter griffie van elke rechtbank van koophandel wordt een register bijgehouden van de
buitenlandse vennootschappen die nietvallen onder het voorschrift van artikel 198 van de
gecoördineerde
wetten op de handelsvennootschappen.
Dit register bestaat uit de dossiers van de buitenlandse vennootschappen die geen bijkantoor
of centrum van werkzaamheden in België hebben, en doen overgaan tot de bekendmakingen,
voorgeschreven in artikel 199 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Artikel 5.
Ter griffie van elke rechtbank van koophandel wordt een register bijgehouden van de
Europese economische samenwerkingsverbanden.
Dit regispr bestaat uit de dossiers van de Europese economische samenwerkingsverbanden
waarvan de zetel in het rechtsgebied van de rechtbank is gelegen, alsook van de Europese
economische samenwerkingsverbanden waarvan de zetel in een andere Staat is gelegen en die
een vestiging hebben in het rechtsgebied van die rechtbank.

Artikel 6.
Ter griffie van elke rechtbank van koophandel wordt een register bijgehouden van de
economische samenwerkingsverbanden. Dit register bestaat uit de dossiers van de Belgische
economische samenwerkingsverbanden waarvan de zetel in het rechtsgebied van de rechtbank
is gelegen, alsook van de buitenlandse economische samenwerkingsverbanden die in het
rechtsgebied van de rechtbank een bijkantoor of een centrum van werkzaamheden hebben.

Artikel 7.
§ 1.
Wanneer een vennootschap voor het eerst een bij het in de artikelen 3 en 4 bedoelde dossier te
voegen akte, uittreksel van een akte, proces-verbaal of document neerlegt, moet zij een opgaaf
tot inschrijving indienen, gedagtekend en ondertekend door haar organen of door een
bijzonder gemachtigde.

De opgaaf tot inschrijving vermeldt:

1°

de handelsnaam of de benaming van de vennootschap, en eventueel haar afgekorte.benaming of
letterwoord;

2°

de rechtsvorm van de vennootschap voluit geschreven;

3°

het adres van de maatschappelijke zetel; is die zetel niet in België gevestigd, het adres van de
bijkantoren of van om het even welk centrum van werkzaamheden als er in België zijn;

4°

het statutair doel van de vennootschap;

5°

de domiciliëring en het nummer van ten minste een rekening waarvan de vennootschap houdster
is bij het Bestuur der Postcheques, of bij een in België gevestigde bankinstelling, of bij
eeninstelling vermeld in artikel 1, tweede lid, punt 1°, van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli
1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten, of bij een der
ondernemingen vermeld in artikel 1, tweede lid, punt 3°, van hetzelfde koninklijk besluit, of bij
een door deNationale kas voor het beroepskrediet erkende kredietvereniging, of bij een door het
Nationaal Instituut voor landbouwkrediet erkend kredietfonds.

§2.
Wanneer een van de vermeldingen van.de inschrijving niet meer in overeenstemming is met
de werkelijke toestand, moet de vennootschap binnen een maand na wijziging van de
toestand, de wijziging van haar inschrijving vragen.
De wijziging van de inschrijving wordt aan de griffier gevraagd in de vorm van. een opgaaf,
gedagtekend en ondertekend door de organen van de verzoekende vennootschap of door een
bijzonder gemachtigde.
Die opgaaf vermeldt:

1°

de handelsnaam of de benaming en het inschrijvingsnummer van de verzoekende vennootschap;

2°

de wijziging die in een of meer vermeldingen van de inschrijving dient te worden aangebracht.

§ 3.
Voor de opgaven tot inschrijving of tot wijziging van de inschrijving worden de formulieren I
en II gebruikt, waarvan het model bij dit besluit is gevoegd en die verkrijgbaar zijn ter griffie
van de rechtbanken van koophandel.
De griffier vermeldt op de opgaaf tot inschrijving het nummer dat hij overeenkomstig § 5 aan
de verzoekende vennootschap toekent.
Hij vermeldt dat nummer ook op de opgaaf tot wijziging van de inschrijving.
De griffier of zijn gemachtigde viseert die stukken en bergt ze in het dossier.

Hij overhandigt of zendt aan de betrokken vennootschap een kopie of een fotokopie van de
aldus geviseerde opgaven tot inschrijving of tot wijziging van de inschrijving.
§ 4.
In het dossier worden bovendien opgenomen de akten, uittreksels van akten, processenverbaal en andere stukken, waarvan de openbaarmaking door de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen ie voorgeschreven.
§ 5.
In ieder register waarvan sprake is in artikelen 3 en 4, worden de dossiers doorlopend
genummerd.
Het nummer dat de griffier aan de verzoekende vennootschap toekent, wordt eveneens
vermeld op alle in het dossier op te nemen stukken.
De griffier of zijn gemachtigde viseert al deze stukken, geeft ze een volgnummer en bergt ze
in het dossier.
De griffier houdt een inventaris bij, die bij het dossier blijft gevoegd en waarin voor ieder
neergelegd stuk het volgnummer, het onderwerp en de datum van de neerlegging worden
vermeld.
§ 6.
De paragrafen 1 en 2, paragraaf 3, tweede tot vijfde lid, en de paragrafen 4 en 5 zijn van
toepassing op de registers bedoeld in artikel 10, §3 van het koninklijk besluit van 12
september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de
jaarrekening van de ondernemingen.

Artikel 8.
§ 1.
Wanneer een Europees economisch samenwerkingsverband of een economisch
samenwerkingsverband voor het eerst en bij het in de artikelen 5 en 6 bedoelde dossier te
voegen akte, uittreksel van een akte, proces-verbaal of document neerlegt, moet het een
opgaaf tot inschrijving indienen.
In geval van inschrijving van een Europees economisch samenwerkingsverband moet de
opgaaf ondertekend worden door de leden of door een bijzonder gemachtigde. In geval van
inschrijving van een economisch samenwerkingsverband moet de opgaaf ondertekend worden
door de organen of door een bijzonder gemachtigde.

De opgaaf tot inschrijving vermeldt:

1°

de benaming van het samenwerkingsverband, en eventueel zijn afgekorte benaming of letterwoord;

2°

het adres van de zetel van het samenwerkingsverband, nauwkeurig opgegeven; is die zetel niet in
België gevestigd, het adres van de vestigingen, bijkantoren of centra van werkzaamheden in
België;

3°

het doel van het samenwerkingsverband, nauwkeurig opgegeven;

4°

de domiciliëring en het nummer van ten minste een rekening waarvan het Europees economisch
samenwerkingsverbanden of het samenwerkingsverband houder is bij het Bestuur der
Postcheques, of bij een in België gevestigde bankinstelling, of bij een instelling vermeld in
artikel 1, tweede lid, punt 1°, van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole
en het uitgifteregime voor titels en effecten, of bij een der ondernemingen vermeld in artikel 1,
tweede lid, punt 3°, van hetzelfde koninklijk besluit, of bij een door de Nationale kas voor het
beroepskrediet erkende kredietvereniging, of bij een door het Nationial Instituut voor
landbouwkrediet erkend kredietfonds.

§2.
Wanneer een van de vermeldingen van de inschrijving niet meer in overeenstemming is met
de werkelijke toestand, moet het Europees economisch samenwerkingsverband of het
economisch samenwerkingsverband binnen een maand na wijziging van de toestand, de
wijziging van de inschrijving vragen. De wijziging van de inschrijving wordt aan de griffier
gevraagd in de vorm van een opgaaf, gedagtekend en ondertekend door de organen van het
verzoekend samenwerkingsverband of door een bijzonder gemachtigde.
Die opgaaf vermeldt:

1°

de benaming en het inschrijvingsnummer van het verzoekend samenwerkingsverband;

2°

de wijziging die in een of meer vermeldingen van de inschrijving dient te worden aangebracht.

§ 3.
Wanneer een Europees economisch samenwerkingsverband zijn .zetel naar een andere lidstaat
verplaatst, moet het om de doorhaIing van zijn inschrijving verzoeken. Het verzoek wordt
gedagtekend en ondertekend door de organen van het verzoekend samenwerkingsverband of
door een bijzonder gemachtigde.

§ 4.
Voor de opgaven tot inschrijving of tot wijziging van de inschrijving worden de formulieren I
en II gebruikt, waarvan het model bij dit besluit is gevoegd en die verkrijgbaar zijn ter griffie
van de rechtbanken van koophandel.

Voor het verzoek om doorhaling bedoeld in § 3 wordt het formulier VI gebruikt, waarvan het
model bij dit besluit is gevoegd en dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van
koophandel.
De doorhaling moet het voorwerp uitmaken van een in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
bekend te maken mededeling.
Het samenwerkingsverband dat, alhoewel het zijn zetel overbrengt naar een andere lid-Staat,
een bijkantoor behoudt in België, moet overgaan tot de inschrijving van dit bijkantoor. In
voorkomend geval wordt het dossier van dit samenwerkingsverband overgezonden naar de
plaats van.de nieuwe inschrijving.
De griffier vermeldt op de opgaaf tot inschrijving het nummer dat hij overeenkomstig § 6 aan
het verzoekend samenwerkingsverband toekent.
De griffier of zijn gemachtigde viseert die stukken en bergt ze in het dossier.
Hij overhandigt aan het betrokken samenwerkingsverband een kopie of een fotocopie van de
aldus geviseerde opgaven tot inschrijving, tot wijziging van de inschrijving en verzoeken om
doorhaling.

§ 5.
In het dossier worden bovendien de akten opgenomen waarvan de openbaarmaking is
voorgeschreven door 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, of door de wet van 17 juli 1989
betreffende de.economische samenwerkingsverbanden,

§ 6.
In ieder register waarvan sprake is in de artikelen 5 en 6, worden de dossiers doorlopend
genummerd.
Het inschrijvingsnummer dat de griffier aan het verzoekend samenwerkingsverband toekent,
wordt eveneens vermeld op alle in het dossier op te nemen stukken.
De griffier of zijn gemachtigde viseert al deze stukken, geeft ze een volgnummer en bergt ze
in het dossier.
De griffier houdt een inventaris bij, die bij het dossier blijft gevoegd èn waarin voor ieder
neergelegd stuk het volgnummer, het onderwerp en de datum van neerlegging worden
vermeld.

Artikel 9.

§ 1.
De akten, uittreksels van akten en stukken die in de bijlagen tot het Belgisch StaatsbIad
moeten worden bekendgemaakt, worden neergelegd ter griffie samen met een afschrift. Indien
een akte, een uittreksel van een akte of een stuk betrekking heeft op een verrichting die door
verschillende vennootschappen of samenwerkingsverbanden moeten worden bekendgemaakt
in de bijlagen tot het BeIgisch Staatsblad, dan moeten er zoveel neerleggingen met
bijgevoegd afschrift geschieden als er betrokken vennootschappen of
samenwerkingsverbanden zijn.
De akten en stukken die in de vorm van een mededeling in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad moeten worden bekendgemaakt, worden neergelegd in één exemplaar. Hetzelfde
geldt voor de stukken bedoeld in artikel 1, tweede lid.
De tekst van de mededelingen wordt in één exemplaar neergelegd.
§ 2.
Elk neergelegd papieren stuk moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

1°

op wit of ivoorkleurig papier van goede kwaliteit zijn opgesteld;

2°

297 millimeter lang en 210 millimeter breed zijn;

3°

alleen op de voorzijde beschreven zijn;

4°

per neergelegd bescheid slechts eenzelfde taal gebruiken;

5°

getijpt, gedrukt of gefotocopieerd zijn, uitsluitend in zwarte letters met een scherp contrast tussen
tekst en papier en duidelijk leesbaar zijn;

6°

naargelang het geval, eigenhandig.ondertekend zijn door de notaris die de akte opmaakt of door
personen die bevoegd zijn om de vennootschap of de onderneming tegenover derden te
vertegenwoordigen, waarbij de naam en de hoedanigheid van de ondertekenaars dienen te
worden vermeld;

7°

bovenaan elk blad een horizontale strook van tenminste 20 millimeter open laten.

Het in punt 3° van vorig lid bedoelde vereiste geldt niet voor expedities van authentieke
akten, evenmin als voor de toelichting gedrukt op de rugzijde van de standaardformulieren.
Het in punt 6° van het eerste lid bedoelde vereiste geldt niet voor de tekst van de
mededelingen.
Bovenaan elk neergelegd bescheid worden vermeld:

1°

de naam of firma van de vennootschap of van de onderneming zoals die in de statuten voorkomt;

2°

de rechtsvorm van de vennootschap of van de onderneming;

3°

de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel van de onderneming (postcode,
gemeente, straat, nummer, eventueel busnummer) ;

4°

het nummer van inschrijving van de vennootschap of van de onderneming, naargelang van het
geval:
– het handelsregister (afgekort: H.R.);
– het register der burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een
handelsvennootschap
hebben aangenomen (afgekort: R.B.V.);
– het register der buitenlandse vennootschappen die niet onder het voorschrift vallen van
artikel
198.der gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (afgekort: R.V.V.);
– het register van de Europese economische samenwerkingsverbanden (afgekort: R.E.E.S.V.);
– het register van de economische samenwerkingsverbanden (afgekort: R.E.S.V.); of
– een der registers bedoeld in artikel 10, § 3, van het koninklijk besluit van 12 september 1983
tot
uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de
ondernemingen;

5°

het registratienummer dat aan de vennootschap of aan de onderneming is toegekend voor de
toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde of, indien zij niet BTW-plichtig is, de
vermelding " niet BTW-plichtig ";

6°

het precies onderwerp van de bekendmaking, wanneer het stuk moet worden bekendgemaakt.

Het bepaalde sub punten 4° en 5° geldt niet voor oprichtingsakten noch voor uittreksels van
oprichtingsakten van vennootschappen of ondernemingen.
§ 3.
Op elk blad van de stukken bedoeld in artikel 1, tweede lid, wordt het nummer van
inschrijving van de vennootschap of van de onderneming voor de belasting over de
toegevoegde waarde vermeld of, indien zij niet BTW – plichtig is, het nummer van de
inschrijving in het register bedoeld in § 2, vierde lid, punt 4°, van dit artikel.
§ 4.
De ondernemingen die hun jaarrekening moeten opmaken overeenkomstig de schema's
gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van
ondernemingen, zijn verplicht voor de neerlegging bij de Nationale Bank van België van hun
jaarrekening.en van de krachtens artikel 80, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen of krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen, tegelijk
met de jaarrekening neer te leggen stukken, een standaardformulier te gebruiken, uitgegeven
door de Nationale Bank van België. Deze standaardformulieren worden door de Nationale
Bank van België aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen aangepast, na
overleg met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Het bestaan van een nieuwe
uitgave wordt meegedeeld in het Belgisch Staatsblad.

Het standaardformulier genoemd «Volledig schema» wordt gebruikt door de ondernemingen
bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van de ondernemingen die de mogelijkheid
benutten voorzien door artikel V, § 2 van het voormelde koninklijk besluit van 8 oktober
1976, om het standaardformulier genoemd «Verkort schema» te gebruiken.
Het gebruik van dit standaardformulier is evenwel niet verplicht voor jaarrekeningen waarvan
alle of en aantal gestandaardiseerde bladen zijn opgemaakt met een computerprogramma.
Deze mogelijkheid mag slechts worden gebruikt indien de aldus opgemaakte bladen dezelfde
voorstelling hebben, dezelfde rubrieken en codecijfers vermelden als het standaardformulier
en afgedrukt zijn met een inkjet- of laserdrukker. Niettemin mogen de bladen van het
standaardformulier die horizontaal zijn voorgesteld ook verticaal op één of twee bladen
worden voorgesteld.
Niet dienstige bladen van het standaardformulier worden niet neergelegd. Op het eerste blad
wordt het nummer.vermeld van de niet dienstige bladen die niet werden neergelegd.
De ondernemingen die hun jaarrekening niet moeten opmake overeenkomstig de schema's
gevoegd ij voornoemd besluit van 8 oktober 1976, moeten voor de neerlegging van hun
jaarrekening en de stukken die tegelijk hiermee moeten worden neergelegd krachtens artikel
80, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen of krachtens
andere wettelijke of reglementaire bepalingen, gebruik maken van het eerste blad van het in §
4, tweede lid, bedoelde en «Volledig schema» genoemde standaardformulier, met weglating
van de vermeldingen met betrekking tot het aantal neergelegde gestandaardiseerde bladen en
het nummer van de niet neergelegde gestandaardiseerde bladen. Hetzelfde geldt voor de
neerlegging van de geconsolideerde jaarrekening. Het eerste blad van het in § 4, tweede lid,
bedoelde en «Verkort schema» genoemde standaardformulier wordt evenwel gebruikt door de
ondernemingen die in aanmerking komen voor het verlaagde openbaarmakingstarief,
overeenkomstig artikel 17 van dit besluit.
De jaarrekening en de tegelijk met de jaarrekening neer te leggen stukken worden zo mogelijk
getijpt of gedrukt in een lettertype dat optisch kan worden gelezen (O.C.R.).

§ 5.
In de afschriften bestemd voor het Belgisch Staatsblad, van akten, uittreksels van akten en
stukken bedoeld in de artikelen 10 en 12, §§ 1 en 2, van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen, in de artikelen 6 en 7, § 1, van 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, en in de
artikelen 7 en 8, § 1, van de wet van 17 juli 1989 betreffende de economische
samenwerkingsverbanden, met niets zijn geschrapt noch verbeterd. Zo mogelijk wordt de
tekst getijpt of gedrukt in een lettertype dat optisch kan worden gelezen (O.C.R.).
De tekst van deze afschriften mag per blad slechts een breedte van ten hoogste 94 millimeter
beslaan. Voor het eerste blad moet gebruik worden gemaakt van het formulier IV waarvan het
model bij dit besluit is gevoegd en dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van
koophandel. Het gebruik van dit formulier is evenwel niet verplicht voor stukken die met een
tekstverwerker worden opgemaakt, op voorwaarde dat de voorstelling van de voorzijde van
het aldus opgemaakte stuk identiek is met het betrokken formulier.

De neerlegging ter griffie van akten, uittreksels van akten en stukken bedoeld in het eerste lid
dient niet door mededeling in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden
bekendgemaakt wanneer die akten, uittreksels van akten en stukken zelf in deze bijlagen
worden bekendgemaakt.

§ 6.
In de tekst van de mededelingen mag niets zijn geschrapt noch verbeterd. Zo mogelijk wordt
de tekst getijpt of gedrukt in een lettertype dat optisch kan worden gelezen (O.C.R.).
Onverminderd het vierde en het vijfde lid moet de tekst worden opgemaakt op het formulier V
waarvan het model bij dit besluit is gevoegd en dat verkrijgbaar is ter griffie van de
rechtbanken van koophandel. Het gebruik van dit formulier is evenwel niet verplicht voor
mededelingen die met een tekstverwerker worden opgemaakt, op voorwaarde dat de
voorstelling van de voorzijde van het aldus opgemaakte stuk identiek is met het betrokken
formulier.
Wanneer verschillende stukken waarvan de neerlegging door mededeling in de bijlagen tot
het Belgisch StaatsbIad dient te worden bekendgemaakt, tegelijk worden neergelegd, volstaat
één enkele mededeling waarin het, onderwerp van elk onderscheiden stuk nauwkeurig wordt
vermeld.
De mededeling van de neerlegging ter griffie van een expeditie of van een dubbel van de
akten bedoeld in de artikelen 10, § 1, vierde lid, en 12, § 1, punt 2°, van de gecoördineerde
wetten op de handelsvennootschappen, evenals van de authentieke of onderhandse
volmachten, van het bankattest en van de verslagen die tegelijk met deze akten worden
neergelegd in toepassing van de artikelen 10, § 1, vijfde lid, 29bis, 33bis, § 6, 34, §§ 2 en 3,
34bis, §§ 3 en 4, 107, 120bis, 122 en 170 van voornoemde gecoördineerde wetten, komt na de
handtekeningen onderaan de akte of het uittreksel van een akte bestemd voor bekendmaking
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Hetzelfde geldt voor de mededeling van de neerlegging:

1°

van een expeditie of een dubbel van de akten bedoeld in de artikelen 6, § 1, tweede lid, en 7, § 1,
punt 1°, van 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, alsmede van de authentieke of onderhandse
volmachten die tegelijk met deze akten worden neergelegd overeenkomstig artikel 6, § 1, vierde
lid, van dezelfde wet;

2°

van een expeditie of een dubbel van de akten bedoeld in artikelen 7, § 2, derde lid, en 8, § 1,
punt 1°, van de wet van 17 juli 1989 betreffende de economische samenwerkingsverbanden,
alsmede van de authentieke of onderhandse volmachten die tegelijk met deze akten worden
neergelegd overeenkomstig artikel 7, § 2, derde lid, van dezelfde wet.

§ 7.

Paragraaf 2, eerste lid, punten 1°, 2°, 3°, 4° en 7°, van dit artikel is niet van toepassing op de
akten, uittreksels uit akten en stukken, neergelegd door de buitenlandse vennootschappen,
door de buitenlandse economische samenwerkingsverbanden of door de Europese
economische samenwerkingsverbanden waarvan de zetel in het buitenland gevestigd is,
behalve indien deze stukken betrekking hebben op de in België gevestigde bijkantoren of
centra van werkzaamheden van deze vennootschappen of samenwerkingsverbanden.
De paragrafen 3 en 4, eerste, tweede, derde en vierde lid, van dit artikel zijn niet van
toepassing op de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening neergelegd door buitenlandse
vennootschappen, door buitenlandse economische samenwerkingsverbanden of door
Europese economische samenwerkingsverbanden waarvan de zetel in het buitenland
gevestigd is, behalve indien deze stukken betrekking hebben op de in België gevestigde
bijkantoren ot centra van werkzaamheden van deze vennootschappen of
samenwerkingsverbanden.

§ 8.
De verbetering van een vergissing in een in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakte akte, uittreksel van een akte of stuk wordt neergelegd en bekendgemaakt
overeenkomstig de voorgaande paragrafen.
De verbetering van een vergissing in een stuk waarvan de neerlegging werd bekendgemaakt
door mededeling in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, gebeurt door neerlegging ter
griffie, overeenkomstig de voorgaande paragrafen, van één of meer verbeterde of bijkomende
bladen, waarop «verbetering» is vermeld. Zij worden gevoegd bij een blad waarop de
gegevens bedoeld in paragraaf 2, vierde lid, van dit artikel zijn vermeld alsook de aanduiding
van het stuk waarop de verbetering betrekking heeft. De verbeterde of bijkomende bladen
worden in het dossier bewaard. De neerlegging van verbeterde of bijkomende bladen wordt
door mededeling in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De verbetering van een vergissing in een jaarrekening, een geconsolideerde jaarrekening en
de stukken die tegelijk hiermee moeten worden neergelegd, gebeurt echter door neerlegging
bij de Nationale Bank van België, van één of meer verbeterde of bijkomende bladen,
voorafgegaan door het eerste blad van het in artikel 9, § 4, tweede lid bedoelde
standaardformulier. De vermelding «verbetering» wordt aangebracht op ieder verbeterd of
bijkomend blad. De neerlegging van verbeterde of bijkomende bladen wordt in de in artikel
10 bedoelde verzameling opgenomen. De tekst van deze mededeling en het afschrift ervan
worden afgeleverd zoals bepaald in §§ 2 en 3 van hetzelfde artikel 10.

§ 9.
De Nationale Bank van België onderwerpt de jaarrekening, neergelegd volgens de schema's
gevoegd bij het voornoemd besluit van 8 oktober 1976, aan rekenkundige en logische
controles, met uitsluiting van de stukken neergelegd ter verbetering van deze jaarrekening, en
van de jaarrekening met betrekking tot boekjaren die het laatste boekjaar waarvoor een
jaarrekening werd neergelegd, voorafgaan.

Deze rekenkundige en logische controles beogen de samenhang van de bedragen van het
recentste boekjaar, voor de rubrieken die voorzien zijn van een mecanografisch nummer, na te
gaan. Ze zijn opgenomen in een lijst opgesteld door de Nationale Bank van België na overleg
met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Deze lljst wordt bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad.
Do Nationale Bank van België zendt aan de betrokken onderneming en, in voorkomend 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 neergelegd. Zij 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 rechtzetting van deze
wezenlijke fouten zal aanleiding geven tot een verbeterde neerlegging binnen een termijn van
twee maanden na de datum van verzending van de lijst, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 80, negende lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen,
ingevoegd bij artikel 33, 4°, van de wet van 18 Juli 1991.

Artikel 10.
§ 1.
Wanneer de neerlegging van de stukken bedoeld in artikel 1, tweede lid, beschouwd wordt als
aanvaard krachtens artikel 80, zesde lid, van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen, neemt de Nationale Bank van België deze op in de in haar
informatica-systeem aangelegde «verzameling der mededelingen».

§ 2.
Binnen de elf werkdagen die volgen op de datum van de neerlegging van de aanvaarde
stukken, maakt de Nationale Bank van België, op magnetische drager, de mededeling van
deze neerlegging
over aan het bestuur van het Belgisch Staatsblad.
Het bestuur van het Belgisch Staatsblad maakt deze mededeling bekend overeenkomstig
artikel 10, § 3, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

§ 3.
Binnen de vijftien werkdagen die volgen op de datum van de neerlegging van de aanvaarde
stukken, stuurt de Nationale Bank van België de tekst van de mededeling van de neerlegging
aan de griffie van de rechtbank van koophandel waar het dossier bedoeld in artikel 10, § 2,
van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen wordt bijgehouden, om eraan te
worden toegevoegd, en zendt, per gewone brief, een afschrift aan de neerleggende
vennootschap of onderneming van de mededeling met betrekking tot de neerlegging van haar

jaarrekening.

Artikel 11.
§ 1.
Neerleggingen, andere dan bedoeld in het derde lid, gebeuren door overlegging ter griffie.
Mogen evenwel per gewone of aangetekende brief aan de griffie worden toegezonden:

1°

de akten en stukken waarvan de neerlegging door mededeling wordt bekendgemaakt;

2°

de tekst van de mededelingen;

3°

de akton, uittreksels van akten, verklaringen en stukken die in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad moeten worden bekendgemaakt, op voorwaarde dat zij slechts één blad beslaan.

De neerlegging van de stukken bedoeld in artikel 1, tweede lid, bij de Nationale Bank van
België, gebeurt door toezending per gewone of aangetekende toezending of door afgifte aan
haar loketten. De neerlegging gebeurt bij de zetel van de Nationale Bank van België die
overeenstemt met de griffie van de rechtbank van koophandel waar het dossier van de
neerleggende vennootschap of onderne- ming wordt bijgehouden. De overeenstemmingstabel
wordt door de Nationale Bank van België bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Bij toezending met de post, wordt op de omslag vermeld: «Nationale Bank van België –
Neerlegging van jaarrekeningen», gevolgd door het adres van de zetel waar de neerlegging
gebeurt.
§ 2.
De ter griffie neer te leggen stukken worden slechts in ontvangst genomen als de bepalingen
van artikel 9, §§ 1 en 2, § 5, tweede lid, en § 6, tweede lid in acht werden genomen en als de
kosten van bekendmaking betaald zijn op de in paragraaf 3 van dit artikel voorgeschreven
wijze.
Bovendien worden de formaliteiten met betrekking tot de neerlegging van de oprichtingsakte
en de inschrijving van een Europees economisch samenwerkingsverband slechts in ontvangst
genomen indien zij gelijktijdig geschieden.
De neer te leggen stukken bedoeld in artikel 1, tweede lid, worden slechts in ontvangst
genomen door de Nationale Bank van België als de bepalingen van artikel 9, § 2, eerste en
vierde lid, en § 4, eerste, tweede, derde en vijfde lid in acht werden genomen en als de kosten
van openbaarmaking en van bekendmaking betaald zijn op de in § 3 van dit artikel
voorgeschreven wijze. In voorkomend geval brengt de Nationale Bank van België binnen acht
werkdagen na de datum van ontvangst van de stukken, ter kennis ven de onderneming welke
bepalingen niet in acht werden genomen en waardoor de neerlegging van de stukken niet

aanvaard wordt.
§ 3.
De kosten voor de bekendmaking in do bijlagen tot het. Belgisch Staatsblad van akten,
uittreksels van akten, stukken en mededelingen, andere dan de mededelingen waarvan sprake
in het tweede lid, worden betaald met een cheque op naam van het Belgisch Staatsblad,
getrokken op een in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 56 van 10 november 1967 bedoelde
kredietinstelling die de betaling ervan bij afzonderlijke akte waarborgt. Indien de
bekendmakingskosten meer dan 7 000 F bedragen, moet de cheque gecertifieerd zijn door de
kredietinstelling waarop hij is getrokken of geldig gemaakt zijn door het Bestuur der
Postcheques; de certificatie is niet vereist voor de door notarissen getrokkon cheques. Bij de
neerlegging ter griffie wordt de cheque of postassignatie gehecht aan het stuk dat voor het
Belgisch Staatsblad is bestemd.
De kosten voor de openbaarmaking der stukken bedoeld in artikel 1, tweede lid, en de kosten
voor de bekendmaking van de mededeling van de neerlegging in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, worden betaald:

1°

hetzij door voorafgaande overschrijving op de rekening van de Nationale Bank van België
(Balanscentrale). Bij ontvangst van de betaling zendt de Nationale Bank van België een
ontvangstbewijs naar de onderneming die de betaling verrichtte. Aan de ondernemingen die het
bedrag der kosten storten op rekening nr. 100-0123940-08 wordt een ontvangstbewijs in het
Nederlands toegezonden. Aan de ondernemingen die het bedrag der kosten storten op de rekening
nr. 100-0123939-07 wordt een ontvangstbewijs in het Frans toegezonden. Aan de ondernemingen
die het bedrag van kosten storten op rekening nr. 100-0123941-09, wordt een ontvangstbewijs in
het Duits toegezonden. Dit ontvangstbewijs wordt aan de voornoemde stukken gehecht wanneer zij
bij de Nationale Bank van België worden neergelegd;

2°

hetzij met een cheque op naam van de Nationale Bank van België, getrokken op haarzelf, of op een
in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 56 van 10 november 1967 bedoelde kredietinstelling die
de betaling ervan.bij afzonderlijke akte waarborgt of met een cheque gecertifieerd door de
kredietinstelling waarop hij is getrokken of geldig gemaakt door het Bestuur der Postcheques. De
cheque wordt aan do voornoemde stukken gehecht wanneer zij bij de Nationale Bank van België
worden neergelegd;

3°

hetzij in speciën, ingeval voornoemde stukken aan de loketten van de Nationale Bank van België
worden aangeboden.

Wanneer meerdere jaarrekeningen en/of geconsolideerde jaarrekeningen tegelijkertijd worden
toegezonden of aangeboden en de openbaarmakingskosten niet in speciën worden betaald,
moet elke jaarrekening vergezeld zijn van een ontvangstbewijs of een cheque opgesteld voor
het bedrag van deze kosten en waarbij voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld, naar gelang
van het geval, onder het punt 1° of 2° hierboven.
Hetzelfde geldt voor de kosten van openbaarmaking van de stukken waarvan de neerlegging
is voorgeschreven door artikel 8, § 2, vierde lid, van 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, of door
artikeI 14, § 1, tweede Iid, van de wet van 17 juli 1989 betreffende de economische

samenwerkingsverbanden.

Artikel 12.
De bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van een akte, een uittreksel van
een akte, een stuk of een mededeling, geldt voor de betrokken neergelegde stukken als
ontvangstbewijs in de zin van artikel 10, § 1, van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen.

Artikel 13.
Uiterlijk de tweede werkdag na de datum van de neerlegging zendt de griffier aan het bestuur
van het Belgisch Staatsblad de afschriften van akten, uittreksels van akten en stukken,
alsmede de tekst van de mededelingen, die hij heeft ontvangen en die in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad moeten worden bekendgemaakt. Dit lid is niet van toepassing op de
mededelingen bedoeld in artikel 10.
De zendingen bestaan uit de op dezelfde dag in ontvangst gonomen afschriften en exemplaren
en de daarop betrekking hebbende mededelingen; zij worden verzonden bij een ter post
aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs overhandigd.

Artikel 14.
Het bestuur van het Belgisch Staatsblad houdt een staat bij waarin de datum van ontvangst
wordt aangetekend van de stukken door de griffies toegezonden of overhandigd.
De Nationale Bank van België houdt een staat bij waarin de datum van ontvangst wordt
aangetekend van de stukken bedoeld in artikel 1, tweede lid.

Artikel 15.
Wanneer bekendmaking vereist is, vindt zij plaats in de bijlagen tot het BeIgisch Staatsblad
binnen de. termijnen door de wet bepaald.

Artikel 16.
Binnen een maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad zendt het bestuur van het
Belgisch Staatsblad aan het Bureau voor officële publicaties der Europese Gemeenschappen
de gegevens betreffende de oprichting en de afsluiting van de vereffening van de Europese
economische samenwerkingsverbanden.

Artikel 17.
§ 1.
De Minister van Justitie stelt het tarief vast van de kosten van bekendmaking van de in artikel
1, eerste lid, bedoelde stukken.
§ 2.
De kosten voor de openbaarmaking van de in artikel 1, tweede lid, bedoelde stukken, worden
vastgesteld op elfduizend (11 000) frank, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.
Indien de jaarrekening van Belgische bijkantoren en centra van werkzaamheden van
buitenlandse vennootschappen, van Europese economische samenwerkingsverbanden en van
economische samenwerkingsverbanden naar vreemd recht, tegelijkertijd met de jaarrekening
van de betrokken vennootschap of samenwerkingsverband wordt neergelegd, dan dekt het
bedrag van elfduizend
(11 000) frank de kosten voor de openbaarmaking van beide jaarrekeningen.
De kosten van openbaarmaking worden evenwel vastgesteld op drieduizend vijfhonderd (3
500) frank, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, voor:

1°

de jaarrekening opgesteld volgens het verkort schema en voorgesteld naar het model bedoeld in
artikel 9, § 4, tweede lid;

2°

de jaarrekening van instellingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, punt 4°, van de wet van 17 juli 1975
op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen;

3°

de jaarrekening van de kredietondernemingen bedoeld in artikel 16, § 1, van de wet van 17 juli
1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, op voorwaarde dat hun
balanstotaal voor het betrokken boekjaar tweehonderd miljoen frank niet overschrijdt, evenals de
jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die voldoen aan de criteria
vermeld in artikel 12, § 2, van voornoemde wet van 17 juli 1975.

´De kosten van bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de mededelingen
bedoeld in artikel 10, worden vastgesteld op duizend driehonderd (1 300) frank, exclusief de
belasting over de toegevoegde waarde, en worden ontvangen door de Nationale Bank van
België voor rekening van het bestuur van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 18.
Wanneer aan de griffie een integraal afschrift wordt gevraagd, worden de uittreksels uit de in
de artikelen 3, 4, 5 en 6 bedoelde registers afgegeven op de voor de opgaven bestemde
formulieren of op een fotocopie; wanneer de vraag slechts bepaalde punten betreft, wordt het

uittreksel afgegeven op het formulier III, waarvan het model bij dit besluit gevoegd is en dat
verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel.

Artikel 19.
De bepalingen hierboven vinden geen toepassing op de stukken die overeenkomstig de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen niet moeten worden neergelegd ter
griffie maar toch moeten worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Niettemin
moeten zij worden opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 2. Zij worden
door de belanghebbenden rechtstreeks aan het Belgisch Staatsblad gezonden, en in de vorm
van een aankondiging bekendgemaakt.

Artikel 20.
Wanneer hetzij de maatschappelijke zetel, hetzij het bijkantoor of het centrum van
werkzaamheden dat bepalend is geweest voor de plaats waar het dossier moest worden
neergelegd, van een rechtsgebied naar een ander wordt overgebracht, wordt de bijzondere
afdeling van het dossier bedoeld in artikel 2, dan wel het dossier bedoeld in de artikelen 3, 5
of 6, van de ene griffie naar de andere overgezonden binnen vijftien dagen te rekenen vanaf
de wijziging van de inschrijving van de vennootschap, het Europees economisch
samenwerkingsverband of het economisch samenwerkingsverband op de griffie van de
rechtbank waar het register met die inschrijving zich bevindt. Deze overzending geschiedt
door toedoen van de griffier van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied
waarbinnen hetzij de zetel, hetzij het bijkantoor of het centrum van werkzaamheden dat
bepalend is geweest voor de plaate waar het dossier moest worden neergelegd zich bevond.
Wanneer een vennootschap die in het krachtens artikel 4 gehouden register ingeschreven is, in
België een bijkantoor of een centrum van werkzaamheden vestigt in een ander rechtsgebied
dan dat waarin zij is ingeschreven, wordt het dossier overgezonden aan de griffie van de
rechtbank van koophandel in welker rechtsgebied het bijkantoor of het centrum van
werkzaamheden zich bevindt.
De griffier van de rechtbank van koophandel in wens rechtsgebled de maatschappelije zetel,
het bijkantoor of het, centrum van werkzaamheden bedoeld in het eerste lid zich vestigt, goeft
zonder uitstel bericht aan de Nationale Bank van België van:

– het definitief inschrijvingsnummer van deze zetel of van dit bijkantoor of centrum in oon van de
registers bedoeId in artikel 9, § 2, vierde lid, punt 4°, alsmede
– in geval van overbrenging, van het adres van deze zetel of dit bijkantoor of centrum.

Artikel 21.

De Nationale Bank van België geeft aan allen die erom verzoeken, zelfs op schriftelijke
aanvraag, een afschrift af:

a)

in de vorm van een microfilm, van de gezamenlijke stukken bedoeld in artikel 1, tweede lid, die bij
haar werden neergelegd;

b)

in de vorm van een fotocopie, van de stukken bedoeld in artikel 1, tweede lid, die bij haar werden
neergelegd betreffende met name genoemde vennootschappen en nader bepaalde jaren.

Die bepalingen zijn van toepassing:

1°

op de stukken bedoeld in artikel 8, § 2, van 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, die naar het voorschrift van § 4
van voornoemd artikel aan de Nationale Bank van België worden toegezonden;

2°

op de stukken bedoeld in artikel 14, § 1, van de wet van 17 juli 1989 betreffende de economische
samenwerkingsverbanden, die naar het voorschrift van § 3 van voornoemd artikel aan de Nationale
Bank van België worden toegezonden.

Niet dienstige bladen van het standaardformulier worden niet opgenomen in de door de
Nationale Bank van België verstrekte afschriften.
De Nationale Bank van België bezorgt aan de griffies van de rechtbanken van koophandel,
onverwijld en kosteloos, een copie van de in het eerste lid, a) bedoelde microfilm.
De griffier is ervan vrijgesteld een copie van de jaarrekeningen die door de Nationale Bank
van België werden gemicrofilmd, toe te voegen aan het dossier bedoeld in artikel 10, § 2, van
de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Artikel 22.
Aan de Nationale Bank van België zijn, voor kosten van afgifte van de afschriften bedoeld in
artikel 177 bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen of in de
wettelijke of roglementairo bepalingen die ornaar vorwijzen, de volgende bedragen
verschuldigd:

a)

voor het jaarabonnement op de afschriften, afgegeven op microfilm op losse spoelen, van de
gezamenlijke stukken bedoeld in artikel 21: dertigduizend (30 000) fank exclusief de belasting over
de toegevoegde waarde. Dit abonnement omvat de kosten voor de microfilms waarop de
gezamenlijke jaarrekeningen zijn gereprodueoord die bij de Bank zijn ingekomen gedurendo het
kalendarjaarwaarvoor het abonnement is genomen;

b)

voor fotocopieën op papier van de stukken waarvan sprake is onder a) betreffende met name
genoemde vennootschappen of samenwerkingsverbanden en nader bepaalde jaren: tien (10) frank
per blad, exclusief port, eventuele inningskosten en belasting over de toegevoegde waarde.

Artikel 23.
In uitvoering van artikel 50, § 1, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de wetten
betreffende de handelsvennootschappen gecoördineerd op 30 november 1935, wordt de datum
van inwerkinstreding van de artikelen 33 tot 38 van deze wet op 2 januari 1992 bepaald.

Artikel 24.
Opgeheven worden:

1°

het koninklijk besluit van 7 augustus 1973 op de openbaarmaling van akten en stukken van
vennootschappen en ondernemingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1978,23
februari 1984, 19 december 1984, 21 februari 1985, 30 december 1987 en 27 juli 1989;

2°

artikel 2 van het ministerieel besluit van 21 december 1989 op de bekendmakingskosten van akten
en stukken van vennootschappen en ondernemingen.

Artikel 25.
Dit besluit treedt in werking op 2 januari 1992.
Artikel 9, § 9, is van toepassing op de jaarrekeningen die na 31 december 1990 werden
afgesloten en vanaf 2 januari 1992 worden neergelegd.

Artikel 26.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 november 1991

BOUDEWIJN
Van Koningswege:
De Minister van Justitie,
M. WATHELET

