
WETTEN, DECRETEN EN VERORDENINGEN  
   
   

MINlSTERIE VAN JUSTITIE  
   
   

Nr 89 - 1480  
   
   

12. JULI 1989. – Wet houdende verscheidene maatregelen tet toepassing van de 
Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25. Juli 1985 tot instelling van 
Europese economische samenwerkingsverbanden 1)  
   
   
   
   

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,  

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen. Onze Groet.  

&laquo;De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt  
   

HOOFDSTUK I. – Algemene bepalingen –  
   
   

Artikel 1.  

De Europese economische samenwerkingsverbanden – hierna 
&laquo;samenwerkingsverbanden&laquo;genoemd – ingeschreven in België, bezitten 
rechtspersoonlijkheid.  

Die verbanden kunnen in rechte optreden om hun eigen rechten en die welke voortvloeien uit 
de gemeenschappelijke belangen van hun leden te doen gelden.  
   
   

(1) Gewone zitting 1988-1 989.  
   
   

Kamer van volksvertegenwoordigers.  

Parlementaire bescheiden. – Wetsontwerp. nr. 808/1. van 25 mei 1989. – Verslag, nr. 808/5 
van 19 juni 1989, van de heer Mayeur. – Amendementen, nr. 808/2 tot 808/4. Parlementaire 
Handelingen. – Bespreking en aanneming. Verga- dering van 21 juni 1989.  



   
   
   
   

Senaat.  

Parlementaire bescheiden. – Wetsootwerp. nr., 731/1 van 21 juni 1989. – Rapport nr. 737/2 
van 23 juni 1989, van d heer De Cooman.  

Parlementaire Handelingen. – Bespreking en aanneming –  

Vergadering van 30 juni 1989.  
   
   
   
   

Art. 2.  

Onder voorbehoud van de bepalingen van de Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad 
van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden, is de wet 
die zowel de oprichtingsovereenkomst, behalve voor vraagstukken betreffende de staat en de 
bekwaamheid van natuurlijke personen en de bekwaamheid van rechtspersonen als het 
inwendige bestel van het samenwerkingsverband, alsmede de vereffening ervan en de 
afslufting van de vereffening beheerst, de wet van 17 juli 1989 betreffende de economische 
samenwerkingsverbanden.  
   
   

Art. 3.  

Onverminderd de bijzondere bepalingen die op hen toepasselijk zijn, kunnen de nationale 
openbare kredietinstellingen geen lid van een samenwerkingsverband zijn dan met de 
toestemming van de nationale toezichthoudende ministers.  
   
   

Art. 4.  

Bij het neerleggen van de in artikel 6. &sect; 1. bedoelde akten, moet ieder 
samenwerkingsverband om inschrijving verzoeken in het register dat wordt aangelegd op de 
griffie van de rechtbank van koophandel in wier rechtsgebied de zetel van het 
samenwerkingsverband gevestigd is.  

De vestiging van een samenwerkingsverband waarvan de zetel gevestigd is in een andere 
Staat wordt ingeschreven op de griffie van de techtbank van koophandel in wier rechtgebied 
die vestiging gelegen is.  

De Koning stelt de vorm en de vereisten van de inschrijving en haar bekendmaking vast. 
Hetzelfde geldt voor de doorhaling van de inschrijving.  



   
   

Art. 5.  

De oprichtingsovereenkomst van een in Belgie ingeschreven samenwerkingsverband wordt 
bij uittreksel bekendgemaakt, op kosten van de belanghebbenden.  

Het uittreksel bevat  
   

a) de naam van het samenwerkingsverband, voorafgegaan of gevolgd goor de woorden 
&laquo;Europees economisch samenwerkingsverband&raquo; dan wel de afkorting 
&laquo;EESV&raquo;, tenzij die woorden of die afcorting reeds in de naam voorkomen: 

b) de zetel van het samenwerkingsverband, nauwkeurig opge geven; 

c) het doel waarvoor het samenwerkingsverband is opgericht, nauwkeurig omschreven; 

d) de naam, de handelsnaam of benaming. de rechtsvorm, de woonplaats ot de maatschappelijke zetel 
alsmede, in voorkomend geval, het nummer en de plaats van inschrijving van elk van deleden van het 
samenwerkingsverband; 

e) de duur van het samenwerkingsverband, tenzij deze onbepaald is; 

f) in voorkomend geval, de benoeming van de zaakvoerder of de zaakvoerders van het 
samenwerkingsverband, de omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen,   
hetzij alleen, hetzij gexamenlijk of als college handelend;  

g) in voorkomend geval, het beding waarbij een nieuw lid wordt vrijgesteld van betaling van de 
schulden die voor zijn toetreding zijn ontstaan; het beding waarbij in de aanwijzing van een 
bedrijfsrevisor wordt voorzien, belast met de waardering van inbrengen die niet in geld bestaan.  

   

De Koning kan bij in Ministerraad overlegd besluit de soorten samenwerkingsverbanden 
bepalen die van deze vereiste worden vrijgesteld. Het uittreksel wordt voor de authentieke 
akten getekend door de notarissen, voor de onderhandse akten door alle hoofdelijk 
aansprakelijke leden, of door één van hen, die door de andere bijzonder gemachtigd is.  
   
   
   
   

Art. 6.  

&sect;1.  

De uittreksels van de oprichtingsovereenkomst waarvan artikel 5 de bekendmaking 
voorschrijft, moeten binnen vijftien dagen na de dagtekening van de definitieve akte 
neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel die de inschrijving ontvangt.  



Een expeditie of een dubbel van de oprichtingsovereenkomst wordt tegelijk met het voor 
bekendmaking bestemde uittreksel neergelegd.  

Voor de samenwerkingsverbanden die hun zetel in het buitenland hebben, geschiedt de 
neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel waar de vestiging is ingeschreven.  

De authentieke of onderhandse volmachten, gehecht aan de oprichtingsovereenkomsten 
worden tegelijk met de akte waarop ze betrekking hebben, in expeditie of in origineel 
neergelegd.  

&sect; 2.  

De met toepassing van &sect; 1 neergelegde stukken worden bewaard in het dossier dat voor 
ieder samenwerkingsverband ter griffie wordt bijgehouden.  

De Koning stelt nadere regels voor het aanleggen vaa het dossier. Hij kan bepalen dat de in 
het dossier bewaarde stukken na verloop van de door Hem gestelde termijn kunnen worden 
gereproduceerd in de vorm van foto- of miuofotokopieën of in enige andere vorm die Hij 
vaststelt. Die kopieën hebben dezelfde bewijskracht als de neergelegde stukken en kunnen in 
hun plaats worden gesteld onder de voorwaarden die Hij bepaalt.  

Een ieder kan, met betrekking tot een bepaald samenwerkingsverband, kosteloos inzage 
nemen van de neergelegde stukken en er, ook op schriftelijk aanvraag, een volledig of 
gedeeltelijk afschrift van verkrijgen, zonder andere kosten dan de griffierechten.  

Die afschriften worden voor eensluidend gewaarmerkt, tenzij de aanvrager te kennen geeft 
hierop geen prijs te stellen.  
   
&sect; 3.  

De bekendmaking geschiedt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.  

Zij moet worden verricht binnen vijftien dagen na de neerlegging, op straffe van 
schadevergoeding ten laste van de ambtenaren aan wie het verzuim of de vertraging te wijten 
is.  

De Koning wijst de ambtenaren aan die.de akten of de uittreksels zullen ontvangen en stelt de 
vorm en de vereisten voor de neerlegging en de bekendmaking vast.  

&sect; 4.  

De akten kunnen aan derden niet worden tegengeworpen dan vanaf de dag dat zij in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, tenzij het samenwerkingsverband 
aantoont dat die derden er tevoren kennis van droegen.  

Derden kunnen zich niettemin beroepen op akten die nog niet bekendgemaakt zijn.  

Ten aanzien van handelingen verricht voor de zestiende dag na die van de bekendmaking, 
kunnen die akten niet worden tegengeworpen aan derden die aantonen dat zij er onmogelijk 
kennis van hebben kunnen dragen.  



ln geval, van tegenstrijdigheid tussen de neergelegde tekst en die welke in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is, kan deze, laatste niet worden tegengeworpen aan 
derden. Die derden kunnen er zich echter wel op beroepen, tenzij het samenwerkingsverband 
aantoont dat zij kennis droegen van de neergelegde tekst.  
   
   

Art. 7.  

&sect; 1.  

Overeenkomstig de vorige artikelen worden néergelegd en bij uittreksel bekendgemaakt :  
   

1&deg; De akten die wijziging brengen in de in artikel 5. tweede lid, bedoelde bepalingen van de   
oprichtingsovereenkomst, met inbegrip van iedere wijziging in de samenstelling van het   
samenwerkingsverband; 

2&deg; de akten betreffende de benoeming van de zaakvoerder of de zaakvoerders, wanneer deze 
geschied; op grond van een besluit van de leden, alsmede de akten betreffende de 
ambtsbeëindiging van de zaakvoerder of de zaakvoerders;  

3&deg; de akten betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaar of de 
vereffenaars;  

4&deg; het besluit van de leden waarbij de ontbinding van het samenwerkingsverband wordt 
uitgesproken   
overeenkomstig artikel 31 ván de Verordening (EEC) nr. 2137/85;  

5&deg; het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke   
beslissing waarbij de ontbinding of de nietigheid van het samenwerkingsverband of de 
nietigheid   
van wijzigingen in de oprichtingsovereenkomst wordt uitgesproken.   
Alsook het uittreksel uit de rechterlijke beslissing waarbij het vorengenoemde bij voorraad 
uitvoerbare vonnis teniet wordt gedaan.  

    Dat uitreksel vermeldt :   

e) de naam en de zetel van het samenwerkingsverband;   

b) de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft gewezen,   

c) in voorkomend geval, de naam, de voornamen en het adres van de vereffenaars;  

6&deg; de afsluiting van de vereffening van het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 35, tweede 
lid, van de Verordening (EEG) nr. 2137/85;  

7&deg; het voorstel tot zetelverplaatsing van het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 14, eerste 
lid, van de Verordening (EEG) nr. 2137/85.  

8&deg; het beding waarbij een nieuw lid wordt vrijgesteld van betaling van de schulden die voor zijn   
toetreding zijn ontstaan wanneer dit in de toetredingsovereenkomst vervat is.  

&sect; 2.  



Het overlijden van een van de personen bedoeld in &sect; 1, 2&deg; en 3&deg;, wordt 
vermeld in een door het bevoegde orgaan ondertekende verklaring.  

Die verklaring wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 6.  
   
&sect; 3.  

Overeenkomstig de vorige artikelen worden neergelegd :  
   

1&deg; de akten tot wijziging van de bepalingen van de oprichtingsovereenkomst van een   
samenwerkingsverband die niet bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 
behoeven te   
worden bekendgemaakt;  

2&deg; de oprichting of opheffing van vestigingen van het samenwerkingsverband;  

3&deg; de overdracht door een lid van het samenwerkingsverband van het geheel of een deel van zijn   
deelneming overeenkomstig artikel 22, eerste lid, van de Verordening (EEG) nr. 2137/85;  

4&deg; na iedere wijziging van de oprichtingsovereenkomst, de bijgewerkte volledige tekst van deze 
overeenkomst.   

Het onderwerp van de akten die naar het voorschrift van deze paragraaf moeten worden 
neergelegd, wordt in de vorm van een mededeling in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 
overeenkomstig de vorige artikelen bekendgemaakt.  

&sect; 4.  

De akten en gegevens waarvan de openbaarmaking bij de vorige paragrafen is 
voorgeschreven. kunnen aan derden worden tegengeworpen volgens de bepalingen van artikel 
6, &sect; 4.  
   
   

Art. 8.  

&sect; 1.  

De controle op het bestuur geschiedt onder de voorwaarden vervat in de 
oprichtingsovereenkomst van het samenwerkingsverband. Indien een lid van het 
samenwerkingsverband zelf onderworpen is aan wettelijk toezicht op de boekhoudkundige 
stukken, moet het toezicht op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de 
regelmatigheid vanuit het oogpunt van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de 
jaarrekening, worden opgedragen aan een of meer bedrijfsrevisoren.  

De artikelen 64, &sect; 1, tweede tot en met vijfde lid. 64, &sect; 2, tweede lid, 64bis, 64ter, 
eerste, derde, vierde en vijfde lid, 64quater, 64quinquies, 64sexies, 64septies. 64octies en 65, 
cerste lid. 1&deg;, 2&deg;, 3&deg;, 5&deg; en 6&deg;, alsmede tweede lid van de 
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen zijn van toepassing ter zake van de 
benoeming, de opdracht, de verantwoordelijkheid en het ontslag van de revisor of van de 
revisoren.&raquo;  



   
&sect; 2.  

Elk jaar maken de zaakvoerder of de zaakvoerders de jaarrekening op.  

Die jaarrekening wordt opgemaakt overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 op de 
boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ter uitvoering ervan, 
voorzover het samenwerkingsverband daaraan is onderworpen en overeenkomstig de 
bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op hem toepasselijk zijn. Binnen 
zes maanden na de afsluiting van het boekjaar wordt de jaarrekening aan de leden ter 
goedkeuring voorgelegd. Te dien einde wordt de jaarrekening aan de leden medegedeeld.  

De jaarrekening, evenals een stuk waarin de naam, de voornamen, het beroep en de 
woonplaats van de zaakvoerder of van de zaakvoerders vermeld worden, moeten, binnen 
dertig dagen nadat zij is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 7, &sect; 3, door toedoen van 
de zaakvoerder of de zaakvoerders neergelegd worden en bekendgemaakt.  
   
&sect; 3.  

De leden die geen zaakvoerder zijn hebben het recht op de zetel van de onderneming ìnzage te 
nemen van de boeken en bescheiden van het samenwerkingsverband en kunnen er een 
afschrift van bekomen.  
   
&sect; 4.  

De griffier van de rechtbank van koophandel zendt aan de Nationale Bank van België een 
afschrift van de stukken waarvan sprake is in de tweede paragraaf. De Koning stelt nader 
regels betreffende die toezending.  
   
&sect; 5.  

De artikelen 177bis en 177ter, tweede lid, bij de wet van 24 maart 1978 ingevoegd in de 
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, alsmede de besluiten genomen ter 
uitvoering daarvan, zijn van toepassing op de stukken waarvan sprake is in de tweede 
paragraaf.  
   
&sect; 6.  

Een lid van een Europees econonomisch samenwerkingsverband houdt op van dat 
samenwerkingsverband deel uit te maken vanaf de dag dat hij failliet is verklaard door een 
definitief vonnis van een Belgische rechtbank.  
   
   

Art. 10.  

Eenieder die voor een samenwerkingsverband tussenkomt in een akte die niet voldoet aan de 
voorschriften van artikel 25 van de verordening EEG nr. 2137/85, kan, in de mate waarin er 
een nadeel kan uit ontstaan voor derden, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de 
daarin door het samenwerkingsverband aangegane verbintenissen.  



   
   

Art. 11.  

De ondernemingen die over een ondernemingsraad beschikken en lid zijn van een Europees 
economisch samenwerkingsverband zijn ertoe gehouden hun ondernemingsraad de 
inlichtingen te verstrekken met betrekking tot het samenwerkingsverband waarvan zij deel 
uitmaken; zoals die zijn bepaald in de artikelen 5, 8, 11 en 14 van het koninklijk besluit van 
27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te 
verstrekken aan de ondernemingsraden.  
   

   

HOOFDSTUK II.  

Fiscale bepalingen  
   
   

Art. 12.  

Artikel 159 van het Wetboek van registratie-; hypotheeken griffierechten wordt aangevuld als 
volgt:  
   

  &laquo;11&deg; de inbreng van goederen in Europese economische samenwerkingsverbanden;   
12&deg; de teruggave van de onroerende goederen aan de leden van Europese economische   
samenwerkingsverbanden die deze goederen hebben ingebracht, wanneer de teruggave gebeurt   
tengevolge van de uittreding van deze leden of de ontbinding van het samenwerkingsverband.   
Indien onroerende goederen verkregen worden in andere omstandigheden dan deze voorzien in het 
vorige lid, is voor deze verkrijging, hoe zij ook gebeurt, het voor verkopingen bepaalde recht 
verschuldigd;&raquo;  

   

Art. 13.  

ln artikel 18, &sect; 1, van de wet van 3 juli 1969 houdende het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde, wordt het 3&deg; vervangen door de volgende bepaling:  
   

3&deg; &laquo;de lastgeving, met uitzondering van die welke ter uitvoering van hun statutaire opdracht 
wordt volbracht door bestuurders. zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars van 
vennootschappen en van Europese economische samenwerkingsverbanden;&raquo;.  

   
   



Art. 14.  

In afwijking van artikel 1 worden de overeenkomstig deze wet opgerichte 
samenwerkingsverbanden geacht geen rechtspersoonlijkheid te bezitten voor de toepassing 
van de inkomstenbelastingen.  

Deze samenwerkingsverbanden worden als dusdanig niet aan deze belastingen onderworpen. 
De verdeelde of onverdeelde winst of baten alsmede de opnemingen der leden worden als 
winst of baten beschouwd en ten name van bedoelde leden belast overeenkomstig het stelsel 
dat terzake van toepassing is.  

Deze winst of baten worden geacht te zijn betaald of toegekend aan de leden op de datum van 
afsluiting van het boekjaar waarop zij betrekking hebben; het gedeelte van de niet uitgekeerde 
winst of baten wordt voor elk lid vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het contract 
of, bij gebreke daarvan, volgens het hoofdelijk aandeel.&raquo;  
   
   
   
   
HOOFDSTUK IlI.  

Strafbepalingen  
   
   

Art. 15.  

Worden gestraft met een geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank zij die verzuimd 
hebben de stukken bedoeld in de artikelen 6 tot 8 neer te leggen.  
   
   

Art. 16.  

Worden gestraft met gevangenisstraf van één maand tot één jaar en met een geldboete van 
vijftig frank tot tienduizend frank of met een van die straffer alleen zij die met bedrieglijk 
oogmerk nalaten de stukken neer te leggen bedoeld in artikel 15.  
   
   

Art. 17.  

De bepalingen van het boek I van het Strafwetboek, hoofdstuk Vll en artikel 85 niet 
uitgezonderd, zijn toepasselijk op de door deze wet bepaalde overtredingen.  
   
   
   
   
HOOFDSTUK IV  



Wijzigingsbepalingen en inwerkingtreding  
   
   

Art. 18.  

Artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek gewijzigd door de wet van 24 maart 1975 wordt 
aangevuld als volgt:  
   

&laquo;8&deg; de betwistingen tussen leden van een Europees economisch samenwerkingsverband of 
van een   
economisch samenwerkingsverband, tussen zaakvoerders, tussen zaakvoerder(s) en 
leden, tussen vereffenaars, tussen vereffenaars en leden, of tussen leden, 
zaakvoerder(s) en vereffenaars alsook van elke vordering tot ontbinding van een 
samenwerkingsverband.&raquo; 

   

Art. 19.  

In artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:  
   

1&deg; het 14&deg;, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt door de volgende tekst 
vervangen:   
&laquo;ten aanzien van de lasthebbers van vennootschappen, Europese economische   
samenwerkingsverbanden of economische samenwerkingsverbanden die uitsluitend of 
hoofdzakelijk in het buitenland verblijven, wordt de territoriale bevoegdheid bepaald door de 
plaats waar de vennootschap of het samenwerkingsverband in België zijn hoofdvestiging 
heeft.&raquo;.  

2&deg; er wordt een 16&deg; ingevoegd, luidend als volgt:   
&laquo;16&deg; de rechter van de zetel of de hoofdvestiging van het samenwerkingsverband, 
als het gaat om   
betwistingen tussen leden van een Europees economisch samenwerkingsverband of van een   
economisch samenwerkingsverband, tussen zaakvoerders, tussen zaakvoerder(s) en leden, 
tussen vereffenaars, tussen vereffenaars en leden, of tussen leden, zaakvoerder(s) en 
vereffenars, alsook van elke vordering tot ontbinding van een samenwerkingsverband.&raquo;

   

Art. 20.  

Een artikel 3ter, luidend als volgt, wordt ingevoegd in het koninklijk besluit nr. 22 van 24 
oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt 
opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de 
rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken:  
   



  &laquo;Artikel 3ter. – Artikel 3bis, &sect; 1, is van toepassing op de zaakvoerder van een 
Europees economisch samenwerkingsverband of van een economisch samenwerkingsverband die 
in staat van faillissement verklaard is.   
Het krachtens de artikelen 1 en 3bis, &sect; 3, aan personen opgelegd verbod geldt ook voor het 
uitoefenen van deze beroepen of werkzaamheden in een Europees economisch 
samenwerkingsverband, in een economisch samenwerkingsverband of in een Belgische vestiging 
van dergelijke samenwerkingsverbanden.&raquo;  

   
   

Art. 21.  

&laquo;Artikel 14 eerste lid van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de 
bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten, zoals gewijzigd door de wet van 3 
mei 1967 en door de wet van 30 juni 1975 wordt aangevuld met de woorden &laquo;of in één 
of meerdere economische samenwerkingsverbanden of Europese economische 
samenwerkingsverbanden.&raquo;  
   
   

Art. 22.  

In artikel 9 van de wetten betreffende het handelsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964 
worden de volgende wijzigingen aangebracht:  
   

1&deg; In de inleidende volzin worden de woorden &laquo;Geldt het een Belgische 
handelsvennootschap, dan   
wordt opgegeven&raquo; vervangen door de woorden &laquo;is de handelaar een 
rechtspersoon naar Belgisch   
recht, dan wordt opgegeven.&raquo;  

2&deg; ln het 1&deg; worden de woorden &laquo;de eventuele beginletters, het bedrag van het 
maatschappelijk kapitaal&raquo; vervangen door de woorden &laquo;de eventuele beginletters, 
in voorkomend geval het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.&raquo;  

3&deg; Het 9&deg; wordt vervangen door de volgende bepaling:   

&laquo;9&deg; Al wat in artikel 8, 1&deg;, 2&deg;, 3&deg;, 4&deg;, 10&deg; en 11&deg; 
voorgeschreven is ten aanzien van de bestuurder,   
directeur of zaakvoerder, belast met het dagelijks bestuur van de naamloze vennootschappen, 
de   
commanditaire vennootschappen op aandelen, de coöperatieve vennootschappen, de besloten   
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de vennootschappen onder firma, de gewone  
commanditaire vennootschappen, alsook van de Europese economische 
samenwerkingsverbanden en van de economische samenwerkingsverbanden.&raquo;  

4&deg; Het 10&deg; wordt vervangen door de volgende bepaling:   

&laquo;10&deg; Al wat voorgeschreven is in artikel 8, 1&deg;, 2&deg;, 3&deg;, 4&deg;, 



8&deg;, 10&deg; en 11&deg; of in artikel 9, 1&deg; en 2&deg;, ten   
aanzien van de vennoten onder een firma en de werkende vennoten evenals de leden van een   
Europees economisch samenwerkingsverband en van een economisch samenwerkingsverband, 
met bovendien opgaaf van de datum der machtiging tot handeldrijven, wanneer het een 
minderjarige betreft;&raquo;  

   
   

Art. 23.  

ln artikel 11 van de wetten betreffende het handelsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964, 
worden de woorden &laquo;De opgaaf van een vreemde handelsvennootschap, 
&laquo;vervangen door de woorden&raquo; De opgaaf van een handelaar die een 
rechtsperson is naar buitenlands recht.&raquo;  
   
   

Art. 24.  

In artikel 14, tweede lid, van dezelfde wetten, gewijzigd, bij de wet van 6 maart 1973, wordt 
het woord &laquo;Handelsvennootschappen&raquo; vervangen door het woord 
&laquo;Rechtspersonen&raquo;.  
   
   

Art. 25  

In artikel 20 van dezelfde wetten, worden de woorden &laquo;De Belgische en vreemde 
handelsvennootschappen&raquo; vervangen door de woorden &laquo;De rechtspersonen naar 
Belgisch en naar buitenlands recht&raquo;.  
   
   

Art. 26.  

In artikel 25, 13&deg;, van dezelfde wetten worden tussen de woorden 
&laquo;handelsvennootschappen&raquo; en &laquo;wordt&raquo; de woorden &laquo;en 
van Europese economische samenwerkingsverbanden of van economische 
samenwerkingsverbanden ingevoegd&raquo;.  
   
   

Art. 27  

In artikel 35bis ingevoegd in dezelfde wetten door de wet van 6 maart 1973, worden de 
woorden &laquo;Ingeval van doorhaling van de inschrijving van een 
handelsvennootschap&raquo; vervangen door de woorden &laquo;Ingeval van doorhaling 
van de inschrijving van een rechtsperson.&raquo;  
   
   



Art. 28  

In artikel 1 van de wet van 11 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de 
ondernemingen, zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 1 Juli 1983, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht:  
   

A) Het eerste lid, 2&deg;, wordt vervangen door de volgende bepaling:   

&laquo;2&deg; de handelsvennootschappen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een 
handelsvennootschap hebben aangenomen, de Europese economische samenwerkingsverbanden en 
de economische samenwerkingsverbanden;&raquo;  

B) Het tweede lid wordt vervangen door de volgende bepaling:   

&laquo;Voor natuurlijke personen zonder woonplaats in België, voor ondernemingen naar 
buitenlands   
recht zoals bedoeld in het 2&deg;, het 3&deg; en het 4&deg; van het eerste lid, en voor de 
Europese economische samenwerkingsverbanden waarvan de zetel in een andere Staat is gevestigd, 
zijn de bepalingen van dit hoofdstuk alleen van toepassing op hun in België gevestigde bijkantoren 
en centra van werkzaamheden met dien verstande dat hun gezamenlijke bijkantoren en centra van 
werkzaamheden in België als één onderneming worden beschouwd. De boeken, rekeningen, en 
verantwoordingsstukken betreffende die bijkantoren en centra worden in België bewaard&raquo;.  

   
   

Art. 29.  

Deze wet treedt in werking op 1 Juli 1989, met uitzondering van artikel 8, &sect; 1, dat in 
werking treedt de eerste dag van de maand volgend die gedurende welke de wet in het 
Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.  
   
   
   

&laquo;Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met s' Lands zegel zal worden bekleed en door 
het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.&raquo;  
   
   

Gegeven te Brussel, 12 juli 1989.  
   
   

BOUDEWIJN  
   
   

Van Koningswege:  



De Minister van Economische Zaken,  

W. CLAES  
   
   

De Minister van Justitie,  

M. WATHELET  
   
   

De Minister van Financiën,  

Ph. MAYSTADT  
   
   

Met 's Lands zegel gezegeld:  

De Minister van Justitie,  

M. WATHELET  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

België  
   
   
17 JULI 1989  

Wet betreffende de economische samenwerkingsverbanden 1)  
   
   

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,  



Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.  
   
   

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:  
   
   

HOOFDSTUK I. -Algemene bepalingen -  
   
   

Artikel 1.  

&sect; 1.  

Het economisch samenwerkingsverband – hierna samenwerkingsverband genoemd – is een 
samenwerkingsverband dat bij overeenkomst voor een bepaalde of onbepaalde tijd, door twee 
of meer natuurlijke personen of rechtspersonen is opge richt en uitsluitend tot doel heeft de 
economische bedrijvigheid van haar leden te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dan wel de 
resultaten van die bedrijvigheid waarbij de bedrijvigheid van het samenwerkingsverband moet 
aansluiten en ten opzichte waarvan deze van ondergeschikte betekenis moet zijn te verbeteren 
of te vergroten.  
Het samenwerkingsverband heeft rechtspersoonlijkheid.  

&sect; 2.  

Onverminderd de bijzondere bepalingen die op hen toepasselijk zijn, kunnen de nationale 
openbare kredietinstellingen geen lid van een samenwerkingsverband zijn dan met de 
toestemming van de nationale toezichthoudende ministers.  
   
   

(1) Gewone zitting 1988-1989.  
   
Kamer van volksvertegenwoordigers.  

Parlementaire bescheiden. – Wetsontwerp nr. 809/1 van 25 mei 1989. – Verslag nr. 809/5 van  
19 juni 1989 door de heer  

Mayeur. – Amendementen nr. 809/2 tot 809/4.  
   
Perlementaire handelingen. – Bespreking en aanneming. Verga dering van 21 juni 1989.  
   
Senaat.  

Parlementaire bescheiden. – Wetsontwerp nr. 738/1 van 21 juni 1981. – Verslag nr. 738/2 van 23 juni 1989 door 
de heer De Cooman.  

Parlementaire handelingen. – Bespreking en aanneming. VerGadering van 30 juni 1989.  
   
   



   
Art. 2.  

&sect; 1.  

Het samenwerkingsverband:  
   

1&deg; mag zich, buiten het nastreven van zijn eigen doel, niet recht streeks of onrechtstreeks mengen 
in  de uitoefening van de bedrijvigheid van zijn leden;  

2&deg; mag in welke hoofde dan ook geen aandelen of rechten van deelneming in welke vorm dan ook  
rechtstreeks of onrechtstreeks bezitten in een handelsvennootschap of een vennootschap die de  
rechtsvorm van een handelsvennootschap heeft aaagenomen;  

3&deg; mag voor zichzelf geen winst nastreven;  

4&deg; mag geen lid zijn van een ander economisch of Europees economisch samenwerkingsverband.  

&sect; 2.  

Wanneer een samenwerkingsverband bestaat uit openbare en particuliere kredietinstellingen, 
mag dat samenwerkingsverband niet afwijken van de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 
185 van  
9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten zoals gewijzigd 
door de wet van 3 mei 1967 en door de wet van 30 juni 1975.  
   
   

Art. 3.  

Behoudens hetgeen in artikel 15 wordt bepaald, zij de leden van een samenwerkingsverband 
hoofdelijk, aansprakelijk voor alle verbintenissen van het samenwerkingsverband. Leden 
kunnen ter zake van een verbintenis van het samenwerkingsverband niet petsoonlijk worden 
veroordeeld dan nadat tegen het samenwerkingsverband veroordeling is gewezen.  
   
   

Art. 4.  

De overeenkomst tot oprichting van een samenwerkingsverband wordt, op straffe van 
nietigheid, opgemaakt bij authentieke akte of bij onderhandse akte, met inachtneming, in het 
laatste geval van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek. Hetzelfde geldt voor iedere 
bedongen wijziging van die overeenkomst.  

Het samenwerkingsverband heeft rechtspersoonlijkheid zodra de overeenkomst is gesloten, 
overminderd de bepalingen van artikel 7, &sect; 5, betreffende de tegenstelbaarheid van de 
akten van het samenwerkingsverband tegen derden.  
   
   

Art. 5.  



De overeenkomst tot oprichting van het samenwerkings verband bevat ten minste:  
   

1&deg; de benaming van het samenwerkingsverband;  

2&deg; het doel van het samenwerkingsverband, nauwkeurig omschreven;  

3&deg; de naam, voornamen, handelsnaam of benaming, de rechtsvorm, het doel, de woonplaats of de  
maatschappelijke zetel en in voorkomend geval het nummer van inschrijving in het 
handelsregister  van elk van de leden van het samenwerkingsverband;  

4&deg; de duur van het samenwerkingsverband, indien dit niet voor onbepaalde tijd is aangegaan;  

5&deg; de zetel van het samenwerkingsverband, nauwkeurig opgegeven;  

6&deg; de wijze van benoeming en ontslag van de zaakvoerder of zaakvoerders;  

7&deg; de aard en de waarde van de eventuele inbreng, alsmede de naam, handelsnaam of benaming  
van de inbrengende leden;  

8&deg; de plaats en de dag van de vergadering van de leden;  

9&deg; de wijze waarop het bestuur en het toezicht wotden uitgeoefend.  

   
   

Art. 6.  

Niettegenstaande elk daarmee strijdig beding zijn de oprichters jegens de belanghebbenden 
hoofdelijk gehouden tot:  
   

1&deg; vergoeding van de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is, hetzij van de 
nietigheid van het samenwerkingsverband hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de bij 
artikel 5 voor geschreven vermeldingen; 

2&deg; nakoming van de verbintenissen aangegaan door handelings onbekwamen.  

   
   

Art. 7.  

&sect; 1  

De oprichtingsovereenkomst van de samenwerkingsverbanden wordt bekendgemaakt bij 
uittreksel op kasten van de medecontractanten volgens de nadere regels bepaald in de 
paragrafen 2 en 3.  

Het uittreksel bevat:  
   

a) de gegevens bedoeld in artikel 5, 1&deg; tot 8&deg;;  



b) in voorkomend geval; het beding waarbij een nieuw lid wordt vrijgesteld van betalingen van de 
schulden die voor zijn toetreding zijn ontstaan;  

c) in voorkomend geval, het beding waaibij aan een of meer zaakvoerders de bevoegdheid wordt 
verleend om het samenwerkingsband alleen of gezamelijk of collegiaal te vertegenwoordigen. Het 
uittreksel wordt voor de authentieke akten getekend door de notarissen, voor de onderhandse akte 
door alIe hoofdelijk aansprakelijke leden, of door een van hen, die door de andere bijzonder 
gemachtigd is.  

&sect;2.  

De uittreksels van de oprichtingsovereenkomst moeten binnen vijftien dagen na de 
dagtekening van de definitieve akte neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van 
koophandel van het gebied waarbinnen het samenwerkingsverband zijn zetel heeft.  

Voor de buitenlandse samenwerkingsverbanden geschiedt de neerlegging in België ter griffie 
van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen het samenwerkingsverband een 
vestiging heeft.  

Een expeditie of een dubbel van de oprichtingsovereenkomst wordt tegelijk met het voor 
bekendmaking bestemde uittreksel neergelegd.  

De authentieke ot onderhandse volmachten, gehecht aan de oprichtingsovereenkomsten, 
worden tegelijk met de akte waarop ze betrekking hebben, in expeditie of in origineel 
neergelegd.  
   
&sect; 3.  

Bij het neerleggen van de in paragraaf 2 bedoelde akten moet ieder samenwerkingsverband 
verzoeken om inschrijving in het register dat wordt aangelegd op de rechtbank van 
koophandel in wier rechtsgebied de zetel van het samenwerkingsverband gevestigd is of, als 
het gaat om een buitenlands samenwerkingsverband, in wier rechtsgebied het 
samenwerkingsverband een vestiging in België heeft.  

De Koning bepaalt de vorm en de voorwaarden voor de inschrijving, de doorhaling en de 
bekendmaking ervan.  

De met toepassing van &sect; 2 neergelegde stukken worden bewaard in het dossier dat voor 
ieder samenwerkingsverband ter griffie wordt bijgehouden.  

De Koning stelt nadere regels voor het aanleggen van het dossier. Hij kan bepalen dat de in 
het dossier bewaarde stukken na verloop van de door Hem gestelde termijn kunnen worden 
gereproduceerd in de vorm van foto- of microkopieeën of in enige andere vorm die Hij 
vaststelt. Die kopieën hebben dezelfde bewijskracht als de neergelegde stukken en kunnen in 
hun plaats worden gesteld onder de voorwaarden die Hij bepaalt.  

Een ieder kan, met betrekking tot een bepaald samenwerkingsverband, kosteloos inzage 
nemen van de neergelegde stukken en er, ook op schriftelijke aanvraag, een volledig of 
gedeeltelijk afschritt van verkrijgen, zonder andere kosten dan de griffierechten. Die 
afschriften worden voor eensluidend gewaarmerkt, tenzij de aanvrager te kennen geeft hierop 
geen prijs te stellen.  



   
&sect; 4.  

De bekendmaking geschiedt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.  

Zij moet worden verricht binnen vijftien dagen na de neerlegging, op straffe van 
schadevergoeding ten laste van de ambtenaren aan wie het verzuim of de vertraging te wijten 
is.  

De Koning wijst de ambtenaren aan die de akten of de uittreksels ervan zullen ontvangen en 
stelt de vorm en de vereisten voor de neerlegging en de bekendmaking vas.  
   
&sect; 5.  

De akten van het samenwerkingsverband kunnen aan de derden niet worden tegengeworpen 
dan vanaf de dag dat zij in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, tenzij 
het samenwerkingsverband aantoont dat die derden er tevoren kennis van droegen.  

Derden kunnen zich nietttemin beroepen op akten die nog niet bekendgemaakt zijn.  

Ten aanzien van handelingen verricht voor de zestiende dag na die van de bekendmaking, 
kunnen die akten niet worden tegengeworpen aan derden die aantonen dat zij er onmogelijk 
kennis van hebben kunnen dragen.  

In geval van tegenstrijdigheid tussen de neergelegde tekst en die welke in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is, kan deze laatste niet worden tegengeworpen aan de 
derden. Die derden kunnen er zich echter wel op beroepen, tenzij het samenwerkingsverband 
aantoont dat zij kennis droegen van de neergelegde tekst.  
   
&sect; 6.  

Een rechtsvordering ingesteld door een samenwerkingsverband waarvan de oprichtingsakte 
niet overeenkomstig de vorige paragrafen is neergelegd, is niet ontvankelijk.  
   
   

Art. 8.  

&sect; 1.  

Overeenkomstig artikel 7 worden neergelegd en bekendgemaakt:  
   

1&deg; de akten die de bepalingen van de oprichtingsovereenkomst bedoeld in artikel 5, 1&deg; tot 
8&deg;,  wijzigen;  

2&deg; het beding waarbij een nieuw lid wordt vrijgesteld van betaling van de voor zijn toetreding 
ontstane   
schulden indien dit beding in de toetredingsovereenkomst is opgenomen, overeenkomstig 
artikel  15, tweede lid;  



3&deg; het uittreksel van de akten betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de 
zaakvoerder of de zaakvoerders;  

4&deg; het uittreksel van de akte betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaar 
of  de vereffenaars;  

5&deg; het uittreksel van de akte die de wijze van vereffening en de bevoegdheden van de vereffenaars 
bepalen, als die bevoegdheden niet uitdrukkelijk en uitsluitend in deze wet of de overeenkomst  
omschreven zijn;  

6&deg; het besluit van de leden van het samenwerkingsverband waarbij de ontbinding van het 
samenwerkingsverband wordt uitgesproken;  

7&deg; het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke  
beslissing waarbij de ontbinding of de nietigheid van het samenwerkingsverband of de 
nietigheid  van wijzigingen in de oprichtingsovereenkomst wordt uitgesproken, alsook het 
uittreksel uit de  rechterlijke beslissing waarbij het vorengenoemde bij voorraad uitvoerbare 
vonnis wordt  tenietgedaan.  

&sect; 2.  

In een door de bevoegde organen van het samenwerkingsverband ondertekende verklaring 
worden vermeld:  
   

1&deg; de ontbinding van het samenwerkingsverband wegens het verstrijken van de bepaalde tijd, of 
om het even welke andere reden;  

2&deg; het overlijden van een der personen bedoeld in &sect; 1, 3&deg; en 4&deg;;  

3&deg; de onbekwaamheid van een lid van het samenwerkingsverband. Die verklaringen worden  
neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7.  

&sect; 3.  

Overeenkomstig artikel 7 worden neergelegd:  
   

1&deg; de akten tot wijziging van de bepalingen van de oprichtingsovereenkomst van een  
samenwerkingsverband die niet bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 
behoeven te  worden bekendgemaakt;  

2&deg; de akten die volgens deze wet ter griffie van de rechtbank van koophandel moeten worden  
neergelegd;  

3&deg; na iedere wijziging van de oprichtingsovereenkomst, de bijgewerkte volledige tekst van deze   
overeenkomst. Het ondetwerp van de akten die naar het, voorschrift van dezen paragraaf 
moeten   
worden neergelegd, wordt in de vorm van een mededeling in de bijlagen tot het Belgisch  
Staatsblad overeenkomstig de vorige artikelen bekendgemaakt.  

&sect; 4.  



De akten en gegevens waarvan de openbaarmaking bij de vorige paragrafen is 
voorgeschreven, kunnen aan derden worden tegengeworpen volgens de bepalingen van artikel 
7, &sect; 5.  
   
   

Art. 9.  

&sect; 1.  

De akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en endere stukken 
uitgaande van een samenwerkingsverband moeten vermelden:  
   

1&deg; de benaming van het samenwerkingsverband;  

2&deg; de vermelding &laquo;economisch samenwerkingsverband&raquo; leesbaar en voluit of in de 
verkorte vorm  &laquo;ESV&raquo; geschreven onmiddellijk voor of achter de benaming van 
het samenwerkingsverband;  

3&deg; de zetel van het samenwerkingsverband, nauwkeurig opgegeven;  

4&deg; de woorden &laquo;Register van de economische samenwerkingsverbanden&raquo; of de 
letter's &laquo;RESV&raquo;, samen met de vermelding van de zetel van de rechtbank van 
koophandel waar de inschrijving is geschied en het inschrijvingsnummer.  

&sect; 2.  

Eenieder die voor een samenwerkingsverband tussenkomt in een akte waarin aan de 
voorschriften van de vorige paragraaf niet is voldaan, kan voor zover daaruit voor derden 
schade ontstaat, persoonlijk aanprakelijk warden gesteld voor de daarin door het 
samenwerkingsverband aangegane verbintenissen.  
   
   

Art. 10.  

De benaming van het samenwerkingsverband moet verschillen van die van alle 
vennootschappen, verenigingen en andere Europese of nationale economische 
samenwerkingsverbanden. Is er gelijkheid of doet een gelijkenis schadebrengende verwarring 
ontstaan, dan kan iedere belanghebbende die benaming doen wijzigingen en, zo daartoe grond 
bestaat, schadevergoeding vorderen.  
   
   

Art. 11.  

&sect; 1.  

In de overeenkomst kan worden bepaald dat de leden of sommigen onder hen verplicht zijn 
geld, goederen of diensten in te brengen.  



Indien een inbreng niet in geld bestaat, wordt voor de oprichting van het 
samenwerkingsverband een bedrijfsrevisor aangewezen door de oprichters. De revisor maakt 
een verslag op, inzonderheid over de beschrijving van elke inbreng in natura en over de 
toegepaste waarderingsmethoden.  

De tussenkomst van de revisor is ook vereist bij elke latere inbreng die niet in geld bestaat.  

Het verslag van de revisor wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, 
op de wijze voorgeschreven bij artikel 8.  

De Koning kan, bij in de Ministerraad overlegd besluit, de soorten samenwerkingsverbanden 
bepalen die worden vrijgesteld van de vereiste bepaald bij het tweede en derde lid.  

De leden van het samenwerkingsverband dragen jaarlijks bij om tekorten aan te zuiveren in de 
mate bepaald in de overeenkomst of, bij gebreke daarvan, voor gelijke delen.  
   
&sect; 2.  

Indien een van de leden van het samenwerkingsverband ophoudt er deel van uit te maken 
zonder dat zijn uittreden de ontbinding van het samenwerkingsverband tot gevolg heeft, vindt 
een waardering van het vermogen van het samenwerkingsverband plaats, teneinde zijn 
rechten en zijn verplichtingen te bepalen. Het lid heeft ten minste recht op de uitkering van 
xijn inbreng, hetzij in natura, hetzij voor een gelijke waarde, onder aftrek van hetgeen hij aan 
het samenwerkingsverband verschuldigd is.  
   
&sect; 3.  

Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt de waardering van het vermogen door een 
bedrijfsrevisor gedaan op de dag van de gebeurtenis die tot het verlies van het lidmaatschap 
aanleiding heeft gegeven. De bedrijfsrevisor wordt door de partijen in gemeen overleg 
gekozen of, indien geen overeenstemming wordt bereikt, op verzoek van de meeste gerede 
partij, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel in wier rechtsgebied de zetel van 
het samenwerkingsverband is gevestigd. Tegen de beslissing van de voorzitter staat geen 
voorziening open.  
   
   

Art. 12.  

&sect; 1.  

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een of meer natuurlijke personen die al dan 
niet lid zijn van het samenwerkingsverband.  

De zaakvoerder of zaakvoerders worden in de overeenkomst tot  

oprichting van het samenwerkingsverband of bij besluit van de gezamenlijke leden van het 
samenwerkingsverband aangesteld. Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan vormen zij samen 
een college dat beraadslaagt en besluit op de wijze in de overeenkomst bepaald en, bij 
gebreke van bepalingen dienaangaande, volgens de gewone tegels van vertegenwoordigende 
lichamen.  



Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de overeenkomst, kan ieder lid in rechte 
het ontslag van een zaakvoerder wegens gegronde redenen vorderen.  
   
&sect; 2.  

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt het samenwerkingsverband jegens derden en in rechte 
als eiser of als verweerder.  

Bij de overeenkomst kunnen de bevoegdheden van de zaakvoerders worden beperkt. Die 
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar 
gemaakt zijn.  

Bij de overeenkomst kan evenwel aan een of meer zaakvoerders de bevoegdheid worden 
verleend om het samenwerkingsverband alleen, gezamenlijk of collegiaal te 
vertegenwoordigen. Deze bepalingen kan tegen derden wordcn ingeroepen indien aan de 
voorwaatden gesteld in artikel 7 is voldaan.  

Het samenwerkingsverband is door de handelingen van de zaakvoerders gebonden, zelfs 
indien die handelingen het doel van het samenwerkingsverband overschrijden, tenzij het 
aantoont dat de derde wist dat de handeling het doel overschreed of hiervan, gezien de 
omstandigheden, niet onkundig kon zijn met dien verstande dat bekendmaking van de statuten 
allen daarvan geen voldoende bewijs is.  
   
&sect; 3  

De zaakvoerders zijn jegens het samenwerkingsverband hootdelijk aansprakelijk voor de 
tekortkomingen die zij in de uitoefening van hun opdracht hebben begaan, zelfs indien zij de 
op hen rustende taken onder elkaar hebben verdeeld. Hun aansprakelijkheid wordt beoordeeld 
zoals inzake lastgeving.  

Zij zijn jegens denien hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een 
overtreding van de bepalingen van deze wet of van de overeenkomst.  

Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad worden zij van hun 
ansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hen geen schuld te wijten is en zij die 
overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste ledenvergadering nadat zij er kennis van 
hebben gekregen.  
   
&sect; 4.  

In alle akten die het samenwerkingsverband verbinden, moet voor of onmiddellijk na de 
handtekening van de zaakvoerders worden vermeld in welke hoedanigheid zij handelen.  
   
   

Art. 13.  

&sect; 1.  

De gezamenlijke leden van het samenwerkingsverband vormen de vergadering. Zij komt ten 
minste een maal per jaar bijeen, op de plaats en op de dag bepaald in de overeenkomst. De 



oproepingen vermelden de agenda en, worden ten minste vijftien dagen voor de vergadering 
aan de leden gericht bij een ter post aangetekende brief.  

De vergadering wordt verplicht bijeengeroepen op verzoek van een zaakvoerder of van een lid 
van het samenwerkingsverband.  
   
&sect; 2.  

Tenzij andersluidende bepalingen in de overeenkomst, heeft de vergadering de meest 
uitgebreide bevoegdheden, om alle besluiten te nemen of elke handeling te verrichten met het 
oog op de verwezenlijking van het doel van het samenwerkingsverband. In alle geval is alleen 
zij bevoegd om te besluiten tot wijziging van de oprichtingsovereenkomst, tot toelating of 
uitsluiting van leden, tot vervroegde ontbinding of tot voortzetting van het 
samenwerkingsverband en tot goedkeuring van de jaarrekening die haar door de zaakvoerder 
of zaakvoerders overeenkomstig artikel 14 wordt voorgelegd.  

De volgende besluiten kunnen de leden van het samenwerkingsverband slechts bij 
eenparigheid van stemmen nehmen;  
   

a) wijziging van het doel van het samenwerkingsverband;  

b) wijziging van het aan elk lid toegekende aantal stemmen;  

c) wijziging van de procedure van besluitvorming;  

d) verlenging van de duur van het samenwerkingsverband tot na het in de oprichtingsovereenkomst   
vastgestelde tijdstip;  

e) wijziging van het aandeel van elk van de leden of van enkele hunner in de financiering van het   
samenwerkingsverband;  

f) wijziging van enige andere verplichting van een lid, tenzij in de oprichtingsovereenkomst anders is  
bepaald;  

g) niet in dit lid genoemde wijzigingen van de oprichtingsovereenkomst, tenzij in deze overeenkomst  
anders is bepaald.  

ln alle gevallen waarin deze wet niet voorschrijft dat de besluiten met eenparigheid van 
stemmen moeten worden genomen en onder alle voorbehoud van artikel 16, kan in de 
oprichtingsovereenkomst worden bepaald volgens welke regels inzake quorum of 
meerderheid alle of bepaalde besluiten worden genomen. Wanneer de overeenkomst 
daaromtrent niets bepaalt, worden de besluiten met eenparigheid van stemmen genomen.  
   
&sect; 3.  

Elk lid heeft één stem. De overeenkomst kan evenwel aan bepaalde leden meer stemmen 
toekennen, naargelang van het bedrag van hun eventuele inbreng, doch geen enkel lid mag de 
volstrekte meerderheid van de stemmen bezitten.  
   
   

Art. 14.  



&sect; 1.  

Elk jaar maken de zaakvoerder of de zaekvoerders de jaarrekening op. Die jaarrekening wordt 
opgemaakt overeenkomstig de wet van 17 juli l975 op de boekhouding en de jaarrekening van 
de ondernemingen en de besluiten ter uitvoering ervan, voor zover het samenwerkingsverband 
daaraan is onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingcn die op hem toepasselijk zijn.  

Binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar wordt dejaarrekening aan de 
vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Te dien einde worden de hierboven genoemde 
stukken ten minste vijftien dagen voor de bijeenkomst aan de leden meegedeeld.  

De jaarrekening evenals een stuk waarin de naam, de voornamen, het beroep en de 
woonplaats van de zaakvoerder of van de zaakvoerders worden vermeld moeten binnen dertig 
dagen nadat zij is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 8, &sect; 3, door toedoen van de 
zaakvoerder of van de zaakvoerders worden neergelegd en bekendgemaakt.  
   
&sect; 2.  

De leden die geen zaakvoerder zijn, hebben het recht om gedurende ten minste vijftien dagen 
voor de vergadering, op de zetel van het samenwerkingsverband inzage te nemen van de 
boeken en bescheiden van het samenwerkingsverband en er afschrift van te verkrijgen.  
   
&sect; 2bis.  

De controle op het bestuur geschiedt onder de voorwaarden vervat in de 
oprichtingsovereenkomst van het samenwerkingsverband. Indien een lid van het 
samenwerkingsverband zelf onderworpen is aan wettelijk toezicht op de boekhoudkundige 
stukken, moet het toezicht op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de 
regelmatigheid vanuit het oogpunt van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de 
jaarrekening, worden opgedragen aan een of meer bedrijfsrevisoren.  

De artikelen 64, &sect; 1, tweede tot en met vijfde lid, 64, &sect; 2, tweede lid, 64bis, 64ter, 
eerste, derde, vierde en vijfde lid, 64quater, 64quinquies, 64sexies, 64septies, 64octies en 65, 
eerste lid, 1&deg;, 2&deg;, 3&deg;, 5&deg; en 6&deg;, alsmede tweede lid, van de 
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen zijn van toepassing ter zake van de 
benoeming, de opdracht, de verantwoordelijkheid en het ontslag van de revisor of de 
revisoren.  
   
&sect; 3.  

De griffier van de rechtbank van koophandel zendt aan de Nationale Bank van België een 
afschrift van de stukken waarvan sprake is in paragraaf 1. De Koning stelt nadere regels 
betreffende die toezending.  
   
&sect; 4.  

De artikelen 177bis en 177ter, tweede lid, bij de wet van 24 maart 1978 ingevoegd in de 
wetten op de handelsvennoot schappen, gecoördineerd op 30 november 1935, alsmede de 
besluiten genomea ter uitvoering da~ xiJa van toepassing op'de sbdckea waarvan sprake is in 
de eerste paragraaf.  



   
   

Art. 15.  

De uittreding van een lid en de toelating van een nieuw lid is enkel mogelijk wanneer de 
overeenkomst daarin heeft voorzien en er de voorwaarden van heeft vastgesteld.  

Elk nieuw lid is onder de artikel 3 bedoelde voorwaarden aansprakelijk voor de schulden van 
het samenwerkingsverband. Hij kan echter door een uitdrukkelijk beding in de 
oprichtingsovereenkomst of in de toelatingsakte worden ontslagen van de betaling van de 
schulden die voor zijn toetreding zijn ontstaan. Om tegen derden en tegen het 
samenwerkingsverband te kunnen worden ingeroepen, moet deze bepaling overeenkomstig 
artikel 7 zijn bekendgemaakt.  

Hij die ophoudt lid van het samenwerkingsverband te zijn en, in geval van overlijden, de 
efgenamen voor zover zij zelf niet als lid zijn toegelaten, zijn niet gehouden tot nakoming van 
de verbintenissen die het samenwerkingsverband heeft aangegaan na de dag van de 
bekendmaking van de vorenbedoelde gebeurtenissen.  
   
   

Art. 16.  

De overeenkomst stelt de gronden en de wijze van uitsluiting van de leden vast.  

Bij stilzwijgen van de overeenkomst kan een lid alleen worden uitgesloten bij een beslissing 
van de rechtbank genomen op verzoek van de algemene vergadering en wanneer dat lid 
ernstig te kort schiet in zijn verplichtingen of de werking van het samenwerkingsverband 
ernstig verstoort. Het lid wiens uitsluiting wordt voorgesteld mag niet deelnemen aan de 
desbetreffende stemming.  
   
   

Art. 17.  

ln geval van uitsluiting van een lid blijft het samenwerkingsverband tussen de overige leden 
bestaan, tenzij de overeenkomst anders bepaalt, op de voorwaarden die zijn vastgesteld bij de 
overeenkomst of, bij gebreke daarvan, door de vergadering, op de wijze als voorgeschreven 
voor de wijziging van de overeenkomst.  
   
   

Art. 18.  

&sect; 1.  

De nietigheid van een samenwerkingsverband moet bij rechterlijke beslissing worden 
uitgesproken. De nietigheid heeft gevolgen te rekenen vanaf de dag waarop ze is 
uitgesproken.  



Zij kan tegen derden pas worden ingeroepen vanaf de bekendmaking van de beslissing als 
voorgeschreven bij artikel 8, &sect; 1, 7&deg;, en onder de voorwaarden bepaald bij artikel 7.  

&sect; 2.  

Paragraaf 1 is van toepassing op de nietigheid van de bedongen wijzigingen die in de 
overeenkomsten betreffende samenwerkingsverbanden zijn aangebracht overeenkomstig 
artikel 4, eerste lid.  
   
&sect; 3.  

Wanneer het mogelijk is de toestand van het samenwerkingsverband te regulariseren, moet de 
rechtbank waarbij de zaak aanhanging is daarvoor een teemijn toestaan.  
   
   

Art. 19.  

De nietighcid van een economisch samenwerkingsverband, uitgesproken bij rechterlijke 
beslissing als bepaald in artikel 18, brengt de vereffening van het samenwerkingsverband mee 
op dezelfde wijze als bij de ontbinding.  

De nietigheid doet op zichzelf geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de verbintenissen van 
het samenwerkingsverband of van die welke jegens hem zijn aangegaan, overminderd de 
gevolgen van het feit dat het samenwerkingsverband zich in vereffening bevindt.  

Indien de nietigheid wordt uitgesproken ingevolge artikel 4, eerste lid, benoemd de rechter de 
vereffenaars en stelt hij de wijze van vereffening vast.  

In de andere gevallen van nietigheid van het samenwerkingsverband of van ontbinding bij 
rechterlijke beslissing, kan de rechter de vereffenaars benoemen en de wijze van vereffening 
vaststellen.  
   
   

Art. 20.  

Het economisch samenwerkingsverband wordt ontbonden:  
   

1&deg; door de verwezenlijking of het wegvallen van zijn doel;  

2&deg; door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor het samenwerkingsverband is aangegaan;  

3&deg; door een besluit van de leden, genomen overeenkomstig artikel 13;  

4&deg; bij techterlijke beslissing, uitgesproken op vordering van een lid, waaneer er tussen de leden ot  
groepen leden zo een slechte verstandhouding heerst dat zij de werking van de organen van het  
samenwerkingsverband verhindert, of voor welke andere wettige reden;  

5&deg; door het onbekwaam worden, het overlijden, de ontbinding, het faillissement of het uittreden 
van  een lid van het samenwerkingsverband, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, in 



welk geval  het samenwerkingsverband tussen de overige leden blijft bestaan onder de 
voorwaarden die zijn vastgesteld in de overeenkomst of bij gebreke daarvan, door die leden die 
beraadslagen en besluiten op de wijze als voorgeschreven voor de wijziging van de 
overeenkomst;  

6&deg; wanneer het samenwerkingsverband nog slechts een lid telt.  

   
   

Art. 21.  

De ontbinding van een samenwerkingsverband kan worden uitgesproken hetzij op verzoek 
van iedere partij die er een wettig behang bij heeft, het openbaar ministerie in ieder geval 
gehoord, hetzij op de vordering van het openbaar ministerie, indien het doel of de 
werkzaamheden van het samenwerkingsverband niet overeenstemmen met de bepalingen van 
de artikelen 1 en 2.  
   
   

Art. 22.  

&sect; 1.  

De ontbinding van het samenwerkingsverband en de naam van de vereffenaars worden 
bekendgemaakt volgens de voorschriften van artikel 1.  
   
&sect; 2.  

Na de ontbinding wordt het samenwerkingsverband geacht te blijven voortbestaan met het 
oog op de vereffening ervan. Op ieder stuk dat van het ontbonden samenwerkingsverband 
uitgaat, wordt vermeld dat het in vereffening is.  
   
   

Art. 23.  

&sect; 1.  

Bij stilzwijgen van de overeenkomst stelt de vergadering de wijze van vereffening vast en 
benoemt een of meer vereffenaars.  

Zij er verscheidene vereffenaars, dan vormen zij samen een college dat beraadslaagt en besluit 
op de wijze in de overeenkomst bepaald en, bij gebreke van bepalingen dienaangaande, 
volgens de gewone regels van vertegenwoordigende lichamen.  
   
&sect; 2.  

Wanneer geen vereffenaars zijn benoemd, worden de zaakvoerder of zaakvoerders jegens 
derden als vereffenaars aangemerkt.  



   
&sect; 3.  

Tenzij in de overeenkomst of in de akte van benoeming anders is bepaald, kunnen de 
vereffenaars voor het samenwerkingsverband in rechte optreden als eiser of als verweerder 
alle betalingen aanvaarden, opheffing verlenen met of zonder kwijting, alle roerende waarden 
te gelde maken, handelspapier endosseren, dadingen of compromissen aangaan betreffende 
een geschil. Zij kunnen de onroerende goederen bij openbare veiling verkopen indien zij zulks 
nodig achten voor de voldoening van de schulden van het samenwerkingsverband.  

Zij kunnen maar alleen met machtiging van de algemene vergadering van de gezamenlijke 
leden, het bedrijf van het samenwerkingsverband voortzetten tot de tegeldemaking, leningen 
aangaan voor de betaling van de schulden van het samenwerkingsverband, handelspapier 
uitgeven, de goederen van het samenwerkingsverband hypothekeren of in pand geven en de 
onroerende goederen, zelfs uit de han, verkopen.  
   
&sect; 4.  

De vereffenaars kunnen van de leden betaling eisen van de bedragen welke dezen zich 
verbonden hadden aan het samenwerkingsverband te storten, en die zij nodig achten voor de 
voldoening van de schulden en van de vereffeningskosten.  
   
&sect; 5.  

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle 
schulden van het samenwerkingsverband naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen de 
opeisbare schulden en de niet-opeisbare schulden, onder aftrek van het disconto, wat deze 
laatste betreft.  

Zij mogen echter, op eigen verantwoordelijkheid, eerst de opeisbare schulden betalen wanneer 
de baten aanmerkelijk groter zijn dan de lasten, of wanneer de schuldvorderingen op termijn 
voldoende gewaarborgd zijn, behoudens het recht van de schuldeisers om zich tot de 
rechtbank te wenden.  

Na betaling van de schulden of consignatie van de gelden die nodig zijn om de schulden te 
voldoen, keren de vereffenaars aan de leden het batig saldo uit met naleving van de 
bepalingen van artikel 11, &sect; 2, volgens de aanwijzingen in de overeenkomst of, indien er 
geen zijn, in gelijke delen.  

&sect; 6.  

De vereffenaars zijn zowel jegens derden als jegens de leden van het samenwerkingsverband 
aansprakelijk voor de uitoefening van hun opdracht en voor de tekortkomingen in hun beheer.  
   
&sect; 7.  

Ieder jaar worden de resultaten van de vereffening aan de vergadering voorgelegd, met 
vermelding van de redenen waarom zij niet kon worden voltooid.  
   
&sect; 8.  



Wanneer de vereffening ten einde is, brengen de vereffenaars aan de vergadering verslag uit 
en doen, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording. De 
vergadering doet uitspraak over het door de vereffenaars gevoerde beheer.  
   
&sect; 9.  

De sluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt als voorgeschreven bij artikel 7. Deze 
bekendmaking omvat mede:  
   

1&deg; de vermelding van de door de vergadering aangewezen plaats waar de boeken en bescheiden  
moeten worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar bewaard;  

2&deg; de vermelding van de maatregelen genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die  
aan schuldeisers of aan leden toekomen, doch niet konden worden afgegeven.  

   
   

Art. 24.  

Door verloop van vijf jaar verjaren:  

1&deg;de rechtsvorderingen tegen leden van het samenwerkingsverband of hun 
rechtverkrijgenden, te rekenen van de bekendmaking van het ophouden van hun lidmaatschap 
dan wel te rekenen van de bekendmaking van een akte van ontbinding van het 
samenwerkingsverband of van het verstrijken van de overeengekomen tijd;  
2&deg;de rechtsvorderingen tegen de vereffenaars als zodanig te rekenen van de 
bekendmaking van de sluiting van de vereffening;  
3&deg;de rechtsvorderingen tegen zaakvoerders en vereffenaars voor verrichtingen die tot 
hun taak behoren, te rekenen van die verrichtingen of, indien zij met opzet zijn verborgen 
gehouden, te rekenen van de ontdekking van die verrichtingen.  
   
   

Art. 25.  

Een openbare oproep met het oog op deelneming in een samenwerkingsverband is verboden.  

Samenwerkingsverbanden mogen geen leningen aangaan door uitgifte van obligaties.  
   
   

Art. 26.  

De artikelen betreffende de openbaarmaking van de akten en van de jaarrekening, alsook 
artikel 9 zijn toepasselijk op de buitenlandse economische samenwerkingsverbanden die een 
bijkantoor of enig centrum van werkzaamheden in België hebben.  

Zij die met bestuur van een vestiging in België zijn belast, dragen jegens derden dezelfde 
aansprakelijkheid als degenen die een Belgisch samenwerkingsverband besturen.  



   
   

Art. 27.  

De ondernemingen die over een ondernemingsraad beschikken en lid zijn van een economisch 
samenwerkingsverband zijn ertoe gehouden aan hun ondernerningsraad de inlichtingen te 
verstrekken met betrekking tot bet samenwerkingsverband waarvan zij deel uitmaken, zoals 
die zijn bepaald in de artikelen 5, 8, 11 en 14 van het koninklijk besluit van 27 november 
1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken 
aan de ondernemingsraden.  
   
   
   

HOOFDSTUK Il. - Fiscale bepalingen -  
   

Art. 28.  

In artikel 159 van het Wetboek van registratie hypotheeken griffierechten worden de volgende 
wijzigingen aangebracht:  
   

A) in het 11&deg;, ingevoegd 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, worden de woorden &laquo;in een  
samenwerkingsverband beheerst, door de wet van 17 juli 1989 betreffende de economische 
samenwerkingsverbanden of&raquo; ingevoegd tussen de woorden &laquo;van goederen&raquo; 
en de woorden &laquo;in  Europese economische samenwerkingsverbanden&raquo;;  

B) in het 12&deg;, ingevoegd 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, worden tussen de woorden &laquo;aan de leden 
van&raquo; en &laquo;Europese economische samemverkingsverbanden&raquo; de woorden 
&laquo;een economisch samenwerkingsverband of van&raquo; ingevoegd.  

   

Art. 29.  

In artikel 18, &sect; 1, 3&deg;, van de wet van 3 juli 1969 houdende het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd 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, worden 
de woorden &laquo;en van Europese samenwerkingsverbanden&raquo; vervangen door de 
woorden &laquo;van economische samenwerkingsverbanden en van Europese economische 
samenwerkingsverbanden&raquo;.  
   
   



Art. 30.  

In afwijking van artikel 1 worden de overeenkomstig deze wet opgerichte 
samenwerkingsverbanden geacht geen, rechtspersoonlijkheid te bezitten voor de toepassing 
van de inkomstenbelastingen.  

Deze samenwerkingsverbanden worden als dusdanig niet aan deze belastingen onderworpen. 
De verdeelde of onverdeelde winst of baten alsmede de opnemingen der leden worden als 
winst of baten beschouwd en ten name van hedoelde leden belast overeenkomstig het stelsel 
dat ter zake van toeoassing is.  

Deze winst of baten worden geacht te zijn betaald of toegekend aan de leden op de datum van 
afsluiting van het boekjaar waarop zij betrekking hebben; het gedeelte van de niet uitgekeerde 
winst of baten wordt voor elk lid vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het contract 
of, bij gebrek daarvan, volgens het hoofdelijk aandeel.  
   
   
   

HOOFDSTUK III. - Strafbepalingen -  
   
   
Art. 31.  

Worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van 
driehonderd frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen, de oprichters van 
een met overtreding van de artikelen 1 en 2 opgericht samenwerkingsverband, alsmede de 
leden en de zaakvoerder of zaakvoerders die tijdens het bestaan van het 
samenwerkingsverband die bepalingen overtreden.  
   
   

Art. 32.  

Worden gestraft met een geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank:  
   

1&deg; de oprichters van een samenwerkingsverband opgericht zonder dat de vermeldingen bedoeld in  
artikel 5, 1&deg; tot 5&deg;, 7&deg; en 8&deg;, in de overeenkomst tot oprichting van het 
samenwerkingsverband  voorkomen;  

2&deg; de zaakvoerder of zaakvoerders die artikel 14, &sect; 1, overtreden;  

3&deg; de zaakvoerders of de vereffenaars die hebben nagelaten de vergadering, bedoeld in artikel 13,  
bijeen te roepen binnen drie weken nadat hun een daartoe strekkend verzoek is gedaan;  

4&deg; zij die de bepalingen van artikel 25 overtreden.  

   
   

Art. 33.  



Worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 
vijttig frank tot tienduizend frank, de zaakvoerders die met bedrieglijk opzet hebben nagelaten 
de jaarrekening overeenkomstig artikel 14 voor te leggen.  
   
   

Art. 34.  

Worden gestraft met opsluiting en met geldboete van zesentwintig frank tot tweeduizend 
frank zij die met bedriegelijk opzet of met het oogmerk om te schaden, valsheid plegen in de 
jaarrekening, hetzij door valse handtekeningen, hetzij door namaking of vervalsing van 
geschriften of handtekeningen, hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of 
schuldbevrijdingen, valselijk op te maken of achteraf in de jaarrekening in te voegen, hetzij 
door toevoeging ot vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel 
hebben op te nemen of vast te stellen.  
   
   

Art. 35.  

Hij die gebruik maakt van de in artikel 34 bedoelde valse akten wordt gestraft alsof hij de 
valsheid had gepleegd.  
   
   

Art. 36.  

Voor de toepassing van de artikelen 33 tot 35 bestaat de jaarrekening van zodra zij ter inzage 
van de leden is gelegd.  
   
   

Art. 37.  

De bepalingen van Boek 1 van lid Strafwetboek, hoofdstuk VlI en artikel 85 niet 
uitgezonderd, zijn van toepassing op de in deze wet omschreven misdrijven.  
   
   
   
   

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het 
Belgisch Staatsblad zal worden bekend - gemaakt.  
   
   

Gegeven te Brussel, 17 juli 1989.  
   
   



BOUDEWIJN  
   
   

Van Koningswege:  

De Minister van Economische Zaken,  

W. CLAES  
   
   

De Minister van Justitie,  

M. WATHELET  
   
   

De Minister van Financien,  

Ph. MAYSTADT  
   
   

Met 's Lands zegel gezegeld:  

De Minister van Justitie,  

M. WATHELET  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


