Coöperatieve aandelen van Crelanco CV op naam van een minderjarige
Inleiding
De verkoop van roerende goederen van een minderjarige wordt in het Burgerlijk Wetboek geregeld
door verschillende wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen. De wetsbepalingen
stipuleren dat ouders die roerende goederen van hun minderjarig kind willen verkopen daarvoor de
voorafgaandelijke machtiging van de vrederechter nodig hebben.
De coöperatieve aandelen van CrelanCo CV zijn roerende goederen. Bijgevolg kan een aanvraag tot
terugbetaling van coöperatieve aandelen van een minderjarige in principe enkel geschieden met
een voorafgaandelijke machtiging van de vrederechter.
Uitzondering
Een minderjarige vrijgesteld van voogdij door een beslissing van de vrederechter, die ten minste 15
jaar oud is, kan zijn coöperatieve aandelen verkopen zonder de toestemming van de vrederechter.
Waarom de machtiging van de vrederechter aanvragen?
De vrederechter waakt over de belangen van de minderjarige. Om de machtiging te bekomen, zal
het verzoek in het belang van de minderjarige moeten zijn. De aanvraag moet dus de motieven
voor de verkoop van de roerende goederen van de minderjarige vermelden, maar ook bewijzen dat
de minderjarige baat heeft bij de verkoop. Naast bewijsstukken die de redenen voor het verzoek tot
machtiging staven, kan best ook een afschrift van het coöperantenregister worden toegevoegd. Als
bijlage vindt u een aanvraagformulier dat kan dienen als verzoekschrift tot machtiging, dat door de
voogden of ouders kan neergelegd worden bij de griffie van het vredegerecht van de woonplaats
van de minderjarige.
Hoe de machtiging van de vrederechter bekomen?
Om een machtiging aan te vragen, moet een verzoekschrift ingediend worden bij de griffie van het
vredegerecht van de woonplaats van de minderjarige. Voor de opening van dit dossier zal de griffie
een rolrecht aanrekenen. Het bedrag van dit rolrecht kan telefonisch bekomen worden bij de griffie
van het vredegerecht in kwestie.
Wie moet het verzoekschrift indienen?
In het geval dat:
a) het ouderlijk gezag wordt uitgevoerd door beide ouders
In dit geval moeten de beide ouders het verzoekschrift ondertekenen.

NB: In het geval dat het verzoekschrift slechts door één ouder werd ondertekend, zal de
vrederechter de andere ouder de kans bieden zijn mening te kennen te geven.
b) het ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door één van de twee ouders
Enkel de ouder die de ouderlijke macht uitoefent, moet het verzoekschrift ondertekenen. Een kopie
van het vonnis dat de ouder in kwestie het ouderlijk gezag toewijst, moet als bijlage aan het
verzoekschrift toegevoegd worden.
c) het ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door één ouder na het overlijden van de andere
Ook in dit geval volstaat één handtekening, wanneer een kopie van de overlijdensakte van
de overleden ouder wordt toegevoegd.
Opmerkingen
Minderjarigen vanaf 15 jaar kunnen door de vrederechter worden gehoord in verband met
beslissingen over hun vermogen.
Na de neerlegging van het verzoekschrift hangt het af van het vredegerecht in kwestie of
de betrokken partijen gehoord worden of dat er een uitspraak volgt enkel op basis van een
schriftelijk ingediend verzoekschrift.
Wanneer kan men een aanvraag indienen voor de terugbetaling van coöperatieve aandelen?
Op elk moment kan men deze aanvraag indienen. De uitbetaling volgt echter niet altijd
onmiddellijk, maar hangt af van de gekozen methode (aanvraag voor terugbetaling of overdracht
van coöperatieve aandelen)
a) aanvraag tot terugbetaling *
aanvraag ingediend voor 30 juni
De terugbetaling zal het volgende jaar in mei plaatsvinden, na de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders eind april.
* aanvraag ingediend na 30 juni
De terugbetaling zal twee jaar later in mei plaatsvinden, na de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders eind april.
b) overdacht van coöperatieve aandelen aan een derde of een coöperant
De terugbetaling gebeurt onmiddellijk.
Meer info in het uitgifteprospectus dat ook beschikbaar is in alle Crelan-agentschappen.
Opmerking
Een aanvraag tot terugbetaling heeft steeds betrekking op alle onderschreven coöperatieve
aandelen op de aandeelhoudersrekening. Een gedeeltelijke terugbetaling is met andere woorden
niet toegestaan.

Verzoekschrift tot machtiging
De heer (naam en voornaam): ........................................................ , geboren op: ……/………/……
Adres (straat, nr., postcode en plaats): .................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
en/of mevrouw (naam en voornaam): ........................................... , geboren op : ………/………./………
Adres (straat, nr., postcode en plaats): .................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Hierna genoemd de verzoeker(s);
Geeft (geven) te kennen aan de Vrederechter van het kanton ...................................................................... dat:
-

-

-

-

De verzoeker(s) de ouder(s)/voogd(en) is (zijn) van ………………………………………………… geboren te
…………………………………………., op ….……./…..……./…….. wettelijk gedomicilieerd (straat, nr.,
postcode en plaats) te………………………………………….
…………………………………………………………………..
en feitelijk verblijvend (straat, nr., postcode en plaats) te ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
Vanaf ……/…../………. de minderjarige eigenaar is van …………. (aantal) coöperatieve aandelen van
CrelanCo CV op naam, voor een totale nominale waarde van ………, … EUR
(bijlage 1: afschrift van het coöperantenregister van CrelanCo CV)
De verzoeker(s) conform de artikels 378 en 410 van het Burgerlijk Wetboek, de machtiging
vraagt (vragen) om over te gaan tot verkoop van roerende goederen, met name de uittreding
uit de coöperatieve vennootschap met alle aandelen, in het belang van de minderjarige.
De verzoeker(s) de tegenwaarde van deze aandelen zal (zullen) aanwenden om1:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

OM DEZE REDENEN,
met ontkenning van elk niet uitdrukkelijk erkend feit en zonder enige nadelige erkentenis,
verklaart de Vrederechter,
gelet op art. 378 B.W. en art. 410 B.W., het verzoek tot machtiging ontvankelijk en gefundeerd, en machtigt
de verzoeker(s) om over te gaan tot de uittreding met alle aandelen op naam van hun minderjarig kind.
Opgesteld te ……………………………………………………………, op ……………….../……………./………….
De verzoeker(s) (naam en handtekening)

1

Grondige motivering toevoegen die aantoont dat de uittreding gebeurt in het belang van het kind. Indien mogelijk de nodige
bewijsstukken toevoegen.

Bijlage: afschrift van het coöperantenregister van CrelanCo CV

Afschrift van het coöperantenregister van CrelanCo CV
a) Gegevens van de coöperant (minderjarige)
Naam: .............................................................. Voornaam: ............................................
Geboren op: .......... ................. ...................... te ...........................................................
Straat
en
nr.
:
.......................................................................................................................... Postcode:
.......................................................... Plaats: .................................................... Land (indien
niet België): .........................................................................................................
b) Overzicht coöperatieve aandelen CrelanCo CV

Waarde van een aandeel2

Aantal aandelen

Totaalbedrag

12,40 EUR

……………………………

……………….. EUR

c) Uittreding (aanvraag voor terugbetaling of overdracht)
Om ontslag te nemen uit CrelanCo CV bestaan twee mogelijkheden:
1. aanvraag tot terugbetaling:
Zoals bepaald in art. 367 van het Wetboek van Vennootschappen, is uittreden uit een
coöperatieve vennootschap enkel mogelijk tijdens de eerste zes maanden van het jaar. In
concreto betekent dit voor CrelanCo CV dat wanneer de aanvraag tot terugbetaling is:
ingediend voor 30 juni
De terugbetaling het volgende jaar in mei zal plaatsvinden, na de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders eind april.
ingediend na 30 juni
De terugbetaling twee jaar later in mei zal plaatsvinden, na de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders eind april.
2. overdracht van aandelen aan een andere coöperant
Meer informatie over de coöperatieve aandelen van CrelanCo CV vindt u in de statuten.
Opgemaakt te ………………………………, op ……../……../………
Stempel van het agentschap

Handtekening Crelan N.V.
(naam + functie)
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De waarde van een coöperatief aandeel ligt vast.

