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I. Oprichting en vorming vermogen
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• minimumkapitaal “toereikend aanvangsvermogen” (art 5:3 WVV)

• impact schuldeisers
• rang 
• uitkeerbaar

Aanvangsvermogen en financieel plan 
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INBRENG 
(eigen vermogen)
geen minimum

andere
financieringsbronnen
(vreemd vermogen)

toereikend
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• financieel plan  notaris

• minimuminhoud
(art 5:4 WVV)

• bijstand expert niet vereist

• oprichtersaansprakelijkheid

• maar : mglh. ‘inschrijver’ ipv
oprichter – art 5:11 WVV

• rechterlijke toets : evolutie te
verwachten? 

Aanvangsvermogen en financieel plan 



Inbreng 
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Bijkomende inbrengen
• vroeger : kapitaalverhoging

• nieuwe aandelen  statutenwijziging

• authentieke akte

• verslag bestuursorgaan + commissaris

• machtiging uitgifte aandelen aan bestuur (‘toegestaan kapitaal’)

‘Inbreng’ – art 1:8 WVV
een handeling is waarbij een persoon iets ter beschikking stelt van een op te richten of een bestaande 
vennootschap, met het oogmerk vennoot ervan te worden of zijn aandeel in de vennootschap te 
vergroten, en derhalve deel te nemen in de winst

Cfr. definitie HvC

Basisprincipes

• Onvoorwaardelijk 

• verbod inschrijven eigen aandelen

• volstort tenzij anders in statuten / oprichtingsakte

• niet noodzakelijk in de statuten (tenzij statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening) 



Inbreng in geld
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Behoud bankattesten

= controle op realiteit van de inbreng

• reden? 

• nieuw:

• 1 maand ipv 3
• door bank in EER

Bankattest nodig

inbreng in geld, te storten bij verlijden van 

notariële akte die vaststelt : 

• inbreng bij oprichting

• aanvaarding inbreng (AV), of

• uitgifte nieuwe aandelen (AV of bestuur)

Geen bankattest nodig

• volstorting

• verhoging vermogen CV

• jaarlijkse not. akte voor kapitaalverhogingen bij 

delegatie bestuur 

(art 5:137§2 WVV) - (of toch? – rep.wet) 



Inbreng in natura
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Behoud revisorale controle

= controle op realiteit van de inbreng

• reden? 

• nieuw in procedure:
1. ontwerpverslag bestuur
2. beoordeling commissaris
3. definitief verslag bestuur

• Behoud strafsanctie

Geen quasi-inbreng meer

• risico op omzeiling regels inbreng in natura

• waarborg = regels belangenconflict

Inbreng in nijverheid

• inbreng in natura, zonder revisorale controle

• deel eigen vermogen

• regels : 
• rekenschap
• niet-concurrentie
• statutaire afspraken

• fiscale en boekhoudkundige behandeling



Inbreng – eigen vermogen
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• 1/1/2020 – automatische omzetting 

• Gestort kapitaal + wettelijke reserve  statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

• Niet gestort kapitaal  niet opgevraagde inbreng

• Vrijwillig een inbreng of reserve statutair onbeschikbaar maken kan

• Beschikbaar eigen vermogen uitkeerbaar met gewone meerderheid



Flexibiliteit - effecten
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Grote statutaire vrijheid

- einde numerus clausus  alle types effecten zijn mogelijk
- rechten verbonden aan effecten zijn statutair vrij bepaalbaar

(default : één aandeel = één stem + gelijke winstrechten)
- dubbel of meervoudig stemrecht
- vrije overdracht van aandelen mogelijk (default : BVBA)

Mits respect van enkele basisregels

- aandelen enkel uitgeven tegen een inbreng
- minimum één aandeel
- minimum één aandeel heeft stemrecht
- elk aandeel deelt in winst of vereffeningssaldo
- stemrecht enkel voor aandelen



Flexibiliteit - effecten
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… en de schuldeiser / kredietgever ?

Enkele voorbeelden

- Controlewijziging
- Dubbel of meervoudig

stemrecht, loyauteitsstemrecht
- Kredietcovenants, bv omtrent

behoud aandeelhouderschap
- Vrije overdraagbaarheid van 

effecten

Publiciteit

- Gecoordineerde statuten ipv
BBS (www.notaris.be/statuten)

- Effectenregisters uitgebreid
inzagerecht?

Houding

- Waakzaamheid
- Conventionele

(informatie)rechten
- Zekerheden

http://www.notaris.be/statuten


II. Vermogensbescherming
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Vermogensbescherming

NV BV

Dividend Uitkering vermogen

Kapitaalvermindering Uitkering vermogen

Inkoop eigen aandelen Inkoop eigen aandelen

Financial assistance Financial assistance

/ Uittreding en uitsluiting

(Alarmbel) (Alarmbel)



Vermogensbescherming
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Netto-actief test 
(of balanstest)

Netto actief mag na uitkering niet dalen onder

- NV  kapitaal + onbeschikbare reserves
- BV  0 of onbeschikbaar eigen vermogen (statuten)

NV + BV

BV

DIVIDEND (NV – 7:212 WVV) / UITKERING VERMOGEN (BV – 5:142-143 WVV)

BV : netto actief mag berekend worden obv recente (gecontroleerde) staat van A&P (niet
noodzakelijk goedgekeurde jaarrekening) 
BV : uitkering onbeschikbaar eigen vermogen = statutenwijziging

liquiditeitstest
Opeisbare schulden over 12 maanden voldoen
verslag raad van bestuur (+ commissaris)



INTERIMDIVIDEND

Vermogensbescherming
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NV (7:213 WVV) BV (5:141 WVV)

- Statutaire machtiging aan rvb
- Exclusieve bevoegdheid van rvb
- Basis = winst lopend boekjaar + winst 

vorig boekjaar zolang jaarrekening 
niet goedgekeurd + overgedragen 
winst – overgedragen verlies doch 
exclusief reserves

- Rvb stelt vast voldoende winst vast
- Staat A&P (max 2 maand voor datum 

uitkering), geverifieerd door 
commissaris

- Termijn van drie maanden tussen 
twee uitkeringen is geschrapt

Indien te veel uitgekeerd = voorschot

- statutaire machtiging aan rvb
- basis = winst lopend boekjaar + winst 

vorig boekjaar, zolang jaarrekening 
niet goedgekeurd + overgedragen 
winst – overgedragen verlies

- toepassing balanstest en 
liquiditeitstest

! ook AV kan uitkering doen op winst 
lopend boekjaar



INKOOP EIGEN AANDELEN

Vermogensbescherming
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NV (7:215 e.v. WVV) BV (5:145 e.v. WVV)

Basisvoorwaarden voor inkoop

- Machtiging AV (75%)
- Balanstest
- Enkel volgestorte 

aandelen/certificaten
- Gelijke behandeling aandeelhouders
- Onbeschikbare reserve aanleggen

 GRENS 20% verdwijnt

(beperkte andere wijzigingen)

Basisvoorwaarden inkoop 

- Besluit AV (75%) 
- AV bepaalt aantal, duur en prijsvork
- Balanstest en liquiditeitstest
- Enkel volgestorte 

aandelen/certificaten
- Gelijke behandeling aandeelhouders
- Onbeschikbare reserve aanleggen

 GRENS 20% verdwijnt

(beperkte andere wijzigingen)



FINANCIAL ASSISTANCE

Vermogensbescherming
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NV (7:227 WVV) BV (5:152 WVV)

voorwaarden samengevat:
- verantwoordelijkheid rvb
- billijke marktvoorwaarden
- besluit av (75%) 
- bijzonder verslag, niet meer integraal 

te publiceren in BBS (incl. prijs), wel 
nog neerleggen (+publ. vermelding)
besluit AV = nietig zonder verslag

- balanstest
- onbeschikbare reserve aanleggen

(regels over onbeschikbare reserve en 
terugname ervan verduidelijkt)

- MBO uitzondering verduidelijkt

Voorwaarden samengevat : 
- verantwoordelijkheid rvb
- Besluit av (75%)
- Bijzonder verslag : inhoud 

vereenvoudigd + niet meer 
neerleggen en publiceren
besluit AV = nietig zonder verslag 

- balanstest en liquiditeitstest
- onbeschikbare reserve aanleggen

(regels over onbeschikbare reserve en 
terugname ervan verduidelijkt)

- MBO uitzondering verduidelijkt



UITTREDING LASTENS VERMOGEN (BV)

Vermogensbescherming
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NV BV (5:154 WVV)

NVT

Statutaire toelating vereist

Dwingend :
- Oprichter : ten vroegste vanaf 3de jaar
- Uitkeringsregels van toepassing

Enkele regels van aanvullend recht

Ook uitsluiting mogelijk.

Statutaire optie  : van rechtswege 
uittreding (bv overlijden)



ALARMBEL

Vermogensbescherming
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NV (7:228 WVV) BV (5:153 WVV)

Voorwaarden : 

- NA < 1/2 kapitaal door verlies 
 AV beslist: ontbinding of continuïteit.
Bij continuïteit : bijzonder verslag

- NA < 1/4  kapitaal 
 ontbinding met 1/4 stemmen

- NA < minimumkapitaal 
 ontbinding kan in rechte gevorderd 
door belanghebbende

Voorwaarden : 

- NA negatief / dreigt negatief te worden, 
OF 
- liquiditeitspositie volgens redelijke 
verwachtingen binnen jaar in gedrang  
 AV beslist over ontbinding of 
continuïteit

Gedurende 12 maanden na eerste 
bijeenroeping  niet verplicht opnieuw 
av om dezelfde reden bijeen te roepen. 



• Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders (art 5:144 WVV)
• Foute uitvoering liquiditeitstest

• Terugvordering onrechtmatige uitkeringen van begunstigden 
(te goeder of te kwader trouw) (art 5:144 WVV)
! Reparatiewet : van ‘alle andere personen die deze uitkering hebben ontvangen’

• Strafsancties bestuurders
• Niet-uitvoering liquiditeitstest (art 5:142 WVV)
• Elke overtreding nettoactieftest (art 5:143 WVV) 

Vermogensbescherming - sancties
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bijzondere
strafbepalingen

andere uitkeringen
verdwijnen



• Afschaffing kapitaal
• revolutie ? 
• gold plating overeind
• adequate schuldeiserbescherming

• Flexibilisering
• transparantie schuldeisers
• vs. vereenvoudiging (formalisme)
• vs. aansprakelijkheid

• NV vs. BV

Conclusie
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Thank you

lien.thijs@ing.com


