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Handels-‐	  en	  Economisch	  Recht	  
les	  5	  21/10/2014	  

Handelsrecht	  privaatrecht	  =	  geschreven	  voor	  handelaars	  zoals	  het	  

burgerlijkwetboek	  voor	  burgers	  

− vennootschap	  =	  techniek	  om	  handel	  te	  drijven	  

− faillissement	  =	  einde	  v/e	  handelsactiviteit	  

Economisch	  recht	  publiekrecht	  =	  bepaalt	  hoe	  men	  zich	  moet	  gedragen	  op	  de	  markt,	  

sturing	  v/d	  markt	  	  

vb.	  mededingingsrecht	  

	   ruimere	  toepassing	  -‐>	  alle	  ondernemingen	  vb.	  arts	  ≠	  handelaar,	  wél	  

onderneming	  

Bron?	  Handelsrecht:	  het	  Wetboek	  van	  Koophandel	  (wordt	  leeggehaald	  en	  verspreid	  

over	  andere	  wetboeken)	  

Economisch	  recht:	  bestond	  geen	  apart	  wetboek	  voor,	  nu	  heeft	  minister	  Van	  De	  

Lanotte	  alle	  wetten	  inzake	  economisch	  recht	  samengebracht	  in	  het	  Wetboek	  van	  

Economisch	  Recht	  (18	  boekdelen)	  terug	  te	  vinden	  op	  www.juridad.be	  (o.a.	  Belgisch	  

staatsblad,	  alle	  wetgeving)	  

Wie	  is	  handelaar?	  W.Kh.	  art.	  1	  “Kooplieden	  zijn	  zij	  die	  daden	  uitoefenen,	  bij	  de	  

wet	  objectieve	  daden	  van	  koophandel	  genoemd,	  en	  daarvan,	  hoofdzakelijk	  of	  

aanvullend,	  hun	  gewoon	  beroep	  maken”	  

objectieve	  daden	  van	  koophandel	  zijn	  terug	  te	  vinden	  in	  W.Kh.	  art.	  2	  en	  3	  

+	  winstoogmerk	  

art.	  2	  bis	  =	  apothekers	  zijn	  geen	  handelaars	  

art.	  2	  ter	  =	  onthaalouders	  zijn	  geen	  handelaars	  

(andere	  uitzonderingen:	  landbouwers,	  beoefenaars	  van	  vrije	  beroepen	  (gebonden	  

aan	  deontologische	  code)	  en	  zuivere	  ambachtslieden)	  

gewoon	  beroep:	  zelfstandig,	  duurzaam,	  met	  winstoogmerk	  

hoofdzakelijk	  of	  aanvullend:	  mogelijks	  in	  bijberoep	  

Vragen:	  

− Is	  een	  tandarts	  die	  handelt	  in	  tandpasta	  handelaar?	  Nee,	  omdat	  het	  verkopen	  

van	  tandpasta	  ondersteunend	  is	  voor	  zijn	  hoofdberoep.	  Als	  hij	  broodjes	  zou	  

verkopen:	  Ja,	  hij	  is	  handelaar!	  

− Overheidsbedrijven?	  Nee,	  omdat	  geen	  winstoogmerk	  maar	  algemeen	  belang.	  

Autonome	  overheidsbedrijven	  (vb.	  B-‐post)?	  Ja!	  
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− VZWs?	  Geen	  winst,	  zolang	  de	  commerciële	  activiteiten	  (vb.	  wafelenbak)	  

ondersteunend	  zijn.	  

Als	  de	  commerciële	  activiteiten	  de	  overhand	  nemen	  wordt	  de	  VZW	  ontbonden.	  

− Vennootschappen	  (rechtspersonen)?	  Als	  hun	  activiteiten	  behoren	  tot	  de	  

objectieve	  daden	  van	  koophandel,	  zijn	  ze	  onweerlegbaar	  handelaars	  (ongeacht	  

het	  winstoogmerk)	  

Subjectieve	  daden	  van	  koophandel	  (art.	  2	  in	  fine):	  elke	  	  daad	  die	  gesteld	  wordt	  

door	  een	  handelaar	  

Eens	  men	  weet	  dat	  u	  handelaar	  bent,	  zal	  men	  elke	  activiteit	  die	  u	  verricht	  

classificeren	  als	  een	  (subjectieve)	  daad	  van	  koophandel,	  tenzij	  die	  niets	  te	  

maken	  heeft	  met	  uw	  handelsactiviteit	  

Casus:	  	  

1) Bank	  koopt	  een	  gebouw	  met	  als	  bedoeling	  het	  te	  gebruiken	  als	  filiaal	  

Objectieve	  daad	  van	  koophandel?	  W.Kh.	  art.	  2?	  De	  aankoop	  van	  onroerend	  

goed	  staat	  nergens	  vermeld	  -‐>	  nee	  

Subjectieve	  daad	  van	  koophandel?	  Is	  een	  bank	  een	  handelaar?	  Ja!	  

2) Arts	  verhuurd	  15	  studentenkamers.	  Is	  hij	  handelaar?	  

Is	  een	  arts	  een	  handelaar	  in	  zijn	  hoofdactiviteit?	  Nee	  (vrij	  beroep)	  

Verhuren	  van	  kamers	  een	  objectieve	  daad	  van	  koophandel?	  Nee	  

Dus:	  geen	  handelaar	  

Handelszaak/handelsfonds	  

− geheel	  van	  middelen	  om:	  handel	  mee	  te	  drijven,	  cliënteel	  mee	  te	  verwerven	  en	  

cliënteel	  mee	  te	  behouden	  

− feitelijke	  aangelegenheid	  (geval	  per	  geval):	  schulden,	  cash	  geld,	  cliënteel	  

maken	  geen	  deel	  uit	  v/e	  handelszaak	  

− koper	  v/e	  handelszaak	  neemt	  geen	  schulden	  of	  vorderingen	  mee	  over	  

klanten	  zijn	  niet	  ‘grijpbaar’	  =	  res	  nullius	  

wél:	  niet-‐concurrentiebeding	  

− geen	  juridische	  entiteit	  =	  je	  moet	  op	  ieder	  element	  (vb.	  meubels,	  toog,…)	  een	  

andere	  wetgeving	  kunnen	  toepassen	  

les	  6	  28/10/2014	  

Verschil	  tss	  HR	  en	  BR:	  andere	  bevoegde	  rechtbanken	  &	  verschillende	  bewijsregels	  

Verschillende	  bewijsregels	  

Burgerlijk	  recht:	  tot	  €375	  zijn	  alles	  bewijsmiddelen	  geldig,	  boven	  €375	  is	  een	  

geschrift	  vereist	  (authentieke	  vs.	  onderhandse	  akte)	  
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Handelsrecht	  is	  veel	  soepeler,	  versoepelingen:	  

1) waarde	  v/d	  transactie	  is	  niet	  belangrijk	  

2) alle	  bewijsmiddelen	  zijn	  geldig	  

3) #	  originelen	  staat	  niet	  vast	  

4) aktes	  zijn	  altijd	  weerlegbaar	  

5) datum	  v/d	  overeenkomst	  wordt	  aanzien	  als	  de	  ‘juiste’	  datum	  

6) bijkomende	  bewijsmiddelen:	  factuur	  en	  boekhouding	  (1-‐zijdige	  documenten	  

zonder	  handtekening)	  

Factuur	  =	  bevestiging	  v/e	  schuldvordering,	  voorwerp	  v/d	  transactie	  wordt	  

verduidelijkt	  

− verplicht?	  (komt	  voort	  uit	  fiscaal	  recht)	  alleen	  voor	  Btw-‐plichtigen	  

op	  een	  factuur	  hoeft	  niet	  het	  woord	  ‘factuur’	  te	  staan	  (op	  een	  ‘cheque’	  wel)	  

− bewijskracht?	  Kan	  gebruikt	  worden	  tegen	  de	  uitgevende	  handelaar,	  

niet	  tegen	  de	  ontvangende	  niet-‐handelaar,	  

wel	  tegen	  de	  ontvangede	  handelaar	  op	  voorwaarde	  dat	  deze	  de	  factuur	  aanvaardt	  

(stilzwijgend	  of	  uitdrukkelijk)	  

anders:	  onmiddellijk	  protesteren	  via	  aangetekend	  schrijven	  

− algemene	  voorwaarden	  worden	  aanvaard	  op	  2	  mogelijke	  manieren:	  

herhaling	  van	  wat	  al	  gekend	  is	  (ondertekend	  dus	  bindend)	  vb.	  bestelbon	  

aanvaarding	  factuur	  =	  aanvaarding	  algemene	  voorwaarden	  

− wet	  over	  betalingstermijn	  

tss	  2	  handelaars	  30	  dagen	  (of	  onderling	  aangepast)	  

tss	  een	  handelaar	  en	  de	  overheid	  30	  dagen	  (afwijken	  tot	  maximum	  60	  dagen)	  

Boekhouding	  

bewijskracht?	  Kan	  gebruikt	  worden	  tegen	  de	  persoon	  van	  wie	  de	  boekhouding	  is,	  

maar	  het	  is	  moeilijk	  om	  inzage	  te	  krijgen	  in	  iemands	  boekhouding:	  via	  rechtbank	  

	   Openlegging	  =	  op	  plek	  van	  geschil	  

	   Overlegging	  =	  volledige	  boekhouding	  wordt	  blootgelegd	  (bepaalde	  situaties)	  

Eigen	  boekhouding	  tegen	  ander?	  Nee!	  

Eigen	  boekhouding	  tegen	  andere	  handelaar?	  Alleen	  als	  de	  boekhouding	  overeenstemt	  

met	  die	  v/d	  ander,	  maar	  rechter	  moet	  hier	  voorzichtig	  mee	  zijn	  

Voorwaarden:	  het	  gaat	  om	  een	  daad	  van	  koophandel,	  wettelijk	  gehouden	  

boekhouding,	  keuze	  om	  boekhouding	  te	  gebruiken	  als	  bewijsmiddel	  ligt	  bij	  rechter	  

Bevoegde	  rechtbanken	  

Rechtbank	  van	  Koophandel	  (9	  zetels	  in	  België,	  met	  meerdere	  zittingsplaatsen)	  
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Samenstelling:	  verdeeld	  in	  kamers	  met	  elk	  een	  eigen	  specialiteit,	  een	  voorzitter	  

en	  twee	  bijzitters	  –	  rechters	  in	  handelszaken,	  leken	  die	  moeten	  voldoen	  aan	  

volgende	  voorwaarden:	  min	  30	  jaar	  oud,	  5	  jaar	  eerlijke	  handel,	  moeten	  in	  het	  

bestuur	  hebben	  gezeten	  v/e	  vennootschap	  

Bevoegdheid?	  	  

− tss	  2	  ondernemingen	  m.b.t.	  handelsactiviteit	  (geen	  limiet	  op	  bedrag)	  

− tss	  niet-‐handelaar	  en	  onderneming	  m.b.t.	  de	  activiteit	  v/d	  onderneming	  (kan	  

ook	  bij	  rechtbank	  v/d	  1ste	  aanleg,	  maar	  men	  verkiest	  de	  RB	  v.	  KH	  boven	  de	  

burgerlijke	  omwille	  van	  een	  snellere	  rechtsbedeling)	  

− vennootschappen,	  kruispuntbank	  van	  ondernemingen,	  faillissementen,	  

intellectuele	  eigendomsrechten,…	  

	  

Verplichtingen	  bij	  start	  handelsactiviteit	  

1. Vereisten:	  zelfde	  voor	  iedere	  onderneming/handelaar	  (opening	  zichtrekening),	  

i.f.v.	  de	  activiteit	  	  

2. Vrijheid	  van	  onderneming,	  met	  beperking:	  

a. onverenigbaarheden	  (vb.	  magistraten)	  

b. rechtbanken	  kunnen	  ontnemen	  

c. wettelijke	  onmogelijkheden	  (vb.	  nationaliteit)	  

3. Bekwaamheid:	  

a. minderjarigen	  

b. juridisch	  onbekwamen	  (vb.	  geestelijk	  zwakkeren)	  

c. gefailleerden	  

d. gehuwden	  (handelen	  zonder	  toestemming	  van	  partner?)	  

handelen	  heeft	  invloed	  op	  huwelijksvermogenstelsel	  

o gemeenschap	  van	  goederen	  =	  P1,	  P2,	  gemeenschappelijk	  vermogen	  (alles	  wat	  men	  

verwerft	  tijdens	  et	  huwelijk)	  

o scheiding	  van	  goederen	  

o algemeenheid	  van	  goederen	  =	  alles	  is	  GV,	  behalve	  beroepsmateriaal	  

schuldeisers	  van	  P1	  hebben	  recht	  op	  EV,	  en	  GV	  als	  waarborg	  

oplossing:	  huwelijkscontract	  bij	  notaris	  -‐>	  scheiding	  van	  goederen	  	  

Probleem	  v/d	  veiligheid:	  als	  P1	  pas	  na	  het	  huwelijk	  handel	  begint	  te	  drijven,	  

dan	  is	  er	  de	  mogelijkheid	  het	  huwelijkssysteem	  te	  wijzigen	  als	  beiden	  akkoord	  

gaan	  ANDERS	  een	  huwelijkscontractwijziging	  eisen	  bij	  de	  rechtbank	  	  

	  

Inschrijven	  in	  de	  Kruispuntbank	  voor	  ondernemingen	  
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− Wat?	  enorme	  databank	  met	  handelsregister	  en	  rechtspersonenregister	  	  

− Doel?	  administratieve	  vereenvoudiging,	  één	  informatieverzameling,	  register	  

v/d	  uitvoerende	  macht	  (OH-‐dienst,	  niet	  RB)	  

− Wie?	  alle	  handelaars,	  rechtspersonen/vennootschappen,	  ondernemingen	  

(economisch	  actief	  incl.	  vrije	  beroepen)	  

− Uniek	  ondernemingsnummer	  +	  eenheidvestigingsnummer	  (per	  fysieke	  locatie)	  -‐>	  

vermelden	  in	  alle	  contacten	  met	  de	  OH	  

− Aanvulling	  v/d	  inschrijving	  (wordt	  ook	  aangevuld	  door	  OH)	  =	  gegevens	  +	  

actualisering	  vb.	  opening	  2de	  winkel	  

− Inzage	  in	  eigen	  inschrijving:	  aanvragen	  

Derden?	  deels	  publiek	  toegankelijk,	  met	  procedure	  

− Hoe	  inschrijven?	  

− Rechtspersonen	  (volgende	  les)	  

− Fysieke	  personen:	  niet	  rechtstreeks	  maar	  via	  ondernemingsloket	  (aangeduid	  

door	  overheid)	  

→ KBO	  én	  HR	  (men	  veronderstelt	  dat	  u	  handelaar	  bent)	  

→ ondernemingsnummer	  op	  alles	  vermelden	  (incl.	  zichtbaar	  in	  

handelsruimte	  en	  voertuigen)	  

→ ondernemingsnummer	  vermelden	  in	  dagvaarding	  in	  geval	  van	  geschil,	  zo	  

niet:	  sancties	  

1) geen	  inschrijving	  -‐>	  ambtshalve	  onontvankelijk	  (vordering	  

afgewezen)	  

2) wel	  ingeschreven,	  geen	  nummer	  vermeld	  -‐>	  regularisatieperiode	  

(wordt	  later	  aangevat)	  

3) wel	  ingeschreven	  maar	  voor	  andere	  activiteit	  -‐>	  wordt	  

onontvankelijk	  als	  tegenpartij	  dit	  als	  argument	  gebruikt	  

Verplichting:	  	  

− zichtrekening	  (nummer	  &	  domicilie	  overal	  op	  vermelden)	  -‐>	  zonder:	  niet	  

betalen,	  geen	  interest	  

€247,89	  <	  2	  handelaars	  m.b.t.	  daad	  van	  Koophandel	  -‐>	  overschrijving/cheque	  

(eisen)	  

− fiscale	  verplichtingen,	  sociale	  verplichtingen	  (als	  zelfstandige),	  

boekhoudsverplichtingen,…	  
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onbeslagbaarheid	  v/d	  gezinswoning	  (voor	  alle	  economisch	  actieven)	  =	  verklaring	  

bij	  de	  notaris	  en	  inschrijving	  in	  hypotheekkantoor	  (geldt	  alleen	  voor	  schulden	  

in	  de	  toekomst)	  

	  

Hoofdstuk	  2:	  Vennootschappen	  (belangrijk!)	  

Reden?	  samenwerking	  tss	  mensen	  met	  geld	  &	  mensen	  met	  idee,	  fiscale	  redenen,…	  

1) Samenwerking	  op	  voet	  van	  gelijkheid	  (ipv	  arbeidsovereenkomst)	  

zelfde	  niveau	  ≠	  zelfde	  macht	  (#	  aandelen	  geeft	  macht)	  

2) Beperking	  v/d	  aansprakelijkheid	  -‐>	  klein	  deel	  van	  vermogen	  zit	  in	  

vennootschap	  dus	  kleiner	  risico,	  risicospreiding	  over	  de	  vennoten	  

Bron?	  Wetboek	  van	  Vennootschappen,	  structuur:	  algemene	  regels	  +	  wettelijke	  

regels	  per	  type	  vennootschap	  

Mogelijkheden	  tot	  opstarten:	  tss	  meerdere	  personen	  =	  overeenkomst	  

OF	  1-‐persoonsvennootschap	  

Les	  7	  04/11/2014	  

#	  aandeelhouders	  in	  een	  vennootschap	  is	  niet	  gelimiteerd	  

Verschil	  tss	  vennootschap	  en	  overeenkomst:	  om	  van	  een	  vennootschap	  te	  kunnen	  

spreken	  moet	  er	  voldaan	  zijn	  aan	  2	  elementen:	  

1. inbreng	  (men	  betaalt	  voor	  aandelen)	  ><	  VZWs	  

2. altijd	  een	  winstoogmerk	  &	  doel	  winst	  te	  verdelen	  

Soorten?	  

1) burgerlijke	  vennootschappen	  (burgerlijke	  daden)	  

2) handelsvennootschappen	  (objectieve	  daden	  van	  koophandel)	  

3) verschillende	  activiteiten	  

vb.	  tandverzorging	  én	  tandpasta	  verkopen?	  type	  vennootschap	  hangt	  af	  v/d	  

verhouding	  

hoofdactiviteit:	  tandverzorging	  -‐>	  burgerlijke	  vennootschap	  

4) bij	  twijfel	  (niet	  duidelijk	  in	  de	  statuten):	  kijk	  naar	  werkelijke	  activiteit	  	  

	  

Rechtspersoonlijkheid	  =	  erkend	  door	  het	  recht,	  juridische	  entiteit	  met	  zelfde	  

recht	  en	  plichten	  als	  fysieke	  persoon	  (naam,	  adres,	  vermogen,	  nationaliteit,	  kan	  

overeenkomsten	  sluiten,	  kan	  gedagvaard	  worden,	  kan	  dagvaarding	  instellen,…)	  -‐>	  

betekent	  niet	  automatisch	  beperkte	  aansprakelijkheid!	  

Beperkte	  aansprakelijkheid	  =	  bij	  faillissement	  kan	  men	  alleen	  de	  eigen	  inbreng	  

verliezen	  

	   -‐>	  vervalt	  wanneer	  men	  zich	  niet	  aan	  de	  reglementering	  houdt	  
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	   =	  ‘situaties	  van	  doorbraak	  van	  beperkte	  aansprakelijkheid’,	  3	  situaties:	  

1. conventionele	  doorbraak	  (vrijwillig)	  vb.	  wanneer	  men	  een	  grote	  

lening	  wilt	  

2. wettelijke	  doorbraak	  vb.	  oprichtersaansprakelijkheid	  (hout	  in	  de	  

oprichting)	  vb.	  overwaardering	  van	  goederen	  

3. gerechtelijke	  doorbraak	  vb.	  mogelijks	  bij	  faillissement	  als	  men	  zich	  

niet	  aan	  de	  regels	  gehouden	  heeft,	  misbruik	  van	  

rechtspersoonlijkheid,	  indicatoren:	  

a. vermenging	  van	  vermogens	  vb.	  privé-‐factuur	  ingebracht	  bij	  

vennootschap	  

b. bestuursverslagen/verslagen	  v/d	  algemene	  vergadering	  niet	  aanwezig	  

Onbeperkte	  aansprakelijkheid	  =	  men	  kan	  alle	  schulden	  v/d	  onderneming	  opeisen	  bij	  

de	  aandeelhouders	  >	  inbreng	  

Kernbegrippen	  

∼ met/	  zonder	  rechtspersoonlijkheid	  -‐>	  paragraaf	  1	  of	  2	  artikel	  2	  in	  het	  

wetboek	  van	  vennootschappen	  

∼ beperkte/onbeperkte	  aansprakelijkheid	  

=	  ieder	  voor	  zijn	  deel	  vs.	  hoofdelijk	  (schuld	  mogelijks	  bij	  één	  persoon)	  

∼ personenvennootschap/kapitaalvennootschap	  

=	  intuitu	  personae,	  persoonlijkheid	  v/d	  tegenpartij	  is	  belangrijk	  

verschil:	  

1. overdracht	  v/d	  aandelen	  (PV	  -‐>	  onoverdraagbaar)	  

2. lot	  v/d	  vennoten	  (PV:	  iemand	  dood?	  -‐>	  einde	  v/d	  vennootschap)	  

3. bestuursverplichting	  (PV	  -‐>	  geen	  bestuur,	  loopt	  op	  vertrouwen)	  

er	  bestaan	  ook	  tussenvormen	  vb.	  BVBA	  (moeilijk	  overdraagbare	  aandelen,	  lot	  

v/d	  vennoten	  is	  irrelevant,	  verplicht	  bestuur)	  

∼ vast	  kapitaal/variabel	  kapitaal	  

=	  kapitaal	  mag	  niet	  zomaar	  fluctueren	  want	  het	  geldt	  als	  waarborg	  voor	  de	  

schuldeisers,	  volgens	  strikte	  procedure	  mag	  het	  wel	  (meestal	  vennootschappen	  

met	  beperkte	  aansprakelijkheid)	  

vb.	  CERA	  (in	  België)	  -‐>	  aandeelhouders	  kunnen	  zich	  terugtrekken	  maar	  het	  

kapitaal	  verlaagt)	  

∼ continu/discontinu	  bestuur	  

=	  mandaat	  v/d	  bestuurder	  verloopt	  en	  men	  heeft	  terug	  toestemming	  nodig	  
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vb.	  bij	  een	  familiale	  vennootschap	  geldt	  het	  continu	  bestuur;	  als	  de	  kinderen	  

een	  groter	  #	  aandelen	  zouden	  bezitten	  kunnen	  ze	  hun	  ouders	  niet	  uit	  het	  

bestuur	  zetten	  

	  

Burgerlijke	  vennootschappen	  

A. Burgerlijke	  maatschap	  =	  zonder	  rechtspersoonlijkheid,	  geen	  EV,	  onverdeeldheid	  

van	  goederen,	  geen	  reglementering,	  onbeperkte	  aansprakelijkheid	  (voor	  ieder	  

zijn	  eigen	  deel)	  

B. Landbouwvennootschap	  (komt	  niet	  veel	  voor)	  =	  wel	  rechtspersoonlijkheid,	  wel	  

EV,	  alleen	  fysieke	  personen,	  alleen	  landbouwactiviteiten,	  stille	  vennoten	  

(beperkt	  aansprakelijk)	  vs.	  werkende	  vennoten	  (onbeperkt	  aansprakelijk,	  ieder	  

eigen	  deel)	  

Burgerlijke	  vennootschap	  met	  de	  vorm	  v/e	  handelsvennootschap	  vb.	  men	  is	  geen	  

landbouwer,	  maar	  men	  wil	  ook	  niet	  de	  onbeperkte	  aansprakelijkheid	  v/e	  maatschap	  

-‐>	  type	  handelsvennootschap	  (in	  de	  statuten	  blijft	  het	  een	  BV)	  

Handelsvennootschappen	  

Systeem	  van	  typendwang/gesloten	  systeem	  =	  niet	  mogelijk	  een	  eigen	  type	  

vennootschap	  te	  creëren	  

	   Type	  vennootschap	   §	  1/2	  

art.	  2	  

Eigenschappen	  

1	   VOF	  (vennootschap	  

onder	  firma)	  

§	  2	  

EV,	  RP	  

Personenvennootschap	  

Bijna	  geen	  reglementering	  (geen	  inzageverplichting)	  

Onbep.	  aansp.	  hoofd.	  (voor	  risicoloze	  activiteit)	  

2	   Comm.	  V.	  

(commanditaire	  

vennootschap)	  

§2	  

EV,	  RP	  

//	  met	  VOF	  

Stille	  vs.	  werkende	  vennoten	  (onbep.	  aansp.	  hoofd.)	  

vb.	  C&A	  

3	   Tijdelijke	  

handels-‐

vennootschap	  

§	  1	  

geen	  

RP/EV	  

Onverdeeldheid	  van	  goederen	  

Geen	  reglementering	  

Tijdelijk	  =	  vb.	  voor	  realisatie	  v/e	  project,	  

samenwerking	  v/e	  aantal	  ondernemingen	  

Onbep.	  aansp.	  hoofd.	  

4	   Stille	  handels-‐

vennootschap	  

§	  1	  

geen	  

RP/EV	  

Geen	  reglementering	  

Stille	  vs.	  werkende	  vennoten	  

5	   BVBA	  (besloten	   §	  2,	   Véél	  reglementering	  
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venn.	  bep.	  aansp.)	   RP,	  EV	   Beperkte	  aansp.	  

6	   EBV/EBVBA	  

(komt	  veel	  voor)	  

§	  2	  

RP,	  EV	  

	  

Eenpersoonsvennootschap:	  BVBA	  met	  één	  vennoot	  

Probleem:	  //	  met	  BVBA	  

Kan	  alleen	  opgericht	  worden	  door	  fysieke	  personen,	  

als	  opgericht	  door	  RP	  -‐>	  onbep.	  aansp.	  hoofd.	  

Maximum	  één	  oprichten	  per	  fysieke	  persoon,	  als	  

overschreden	  -‐>	  onbep.	  aansp.	  hoofd.	  

7	   S-‐BVBA	  (starters)	  

(komt	  niet	  veel	  

voor)	  

	   Alleen	  fysieke	  personen	  

Voor	  jonge	  mensen:	  laag	  kapitaal	  (kapitaalvereisten	  

€1),	  lage	  aansp.	  

Probleem:	  geen	  geld	  om	  vennootschap	  op	  te	  richten	  

(notariskosten	  hoog)	  en	  geen	  kredietwaardigheid	  voor	  

grote	  lening	  

8	   NV	  (naamloze	  

vennootschap)	  

§	  2,	  

RP,	  EV	  

Pure	  kapitaalsvennootschap	  

Heel	  gereglementeerd	  

Beperkte	  aansp.	  

9	   Comm.	  VA	  

(commanditaire	  

vennootschap	  op	  

aandelen)	  

§	  2	  

RP,	  EV	  

//	  met	  NEV	  

10	   CV	  (coöperatieve	  

vennootschap)	  

	   Heeft	  als	  doel	  de	  aandeelhouders	  een	  voordeel	  te	  

geven	  maar	  niet	  noodzakelijk	  een	  

vermogensvermeerdering	  vb.	  aandeelhouders	  bij	  COOP	  

(Zwitserland	  kregen	  een	  kostenbesparing)	  

Min.	  3	  oprichters	  

∼ CVBA	  (bep.	  aansp.)	  

∼ CV	  onbep.	  hoofd.	  aansp.	  CVoha	  

11	   ESV	  (economisch	  

samenwerkings-‐

verband)	  

§	  2	  

RP,	  EV	  

Opgedrongen	  door	  EU,	  niet	  gewild	  in	  België	  

Geen	  inbreng/kapitaalvereisten	  

Onbep.	  hoofd.	  aansp.	  

Oprichting	  ter	  ondersteuning	  v/d	  activiteiten	  v.d	  

deelnemende	  vennoten	  

12	   EESV	  (Europees)	   	   Min.	  2	  vennoten	  met	  andere	  nationaliteit	  

//	  met	  ESV	  

13	   VSO	  (verbond	   §	  2	   Sociaal	  oogmerk,	  winst	  gaat	  naar	  hogere	  doelstelling	  
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sociale	  

ondernemingen)	  

Alle	  ondernemingen	  kunnen	  opgericht	  worden	  als	  VSO	  

Vergelijkbaar	  met	  VZW	  maar	  als	  VSO	  mag	  men	  handels	  

drijven	  en	  is	  men	  meer	  kredietwaardig	  

14	   Commerciële	  

maatschap	  

§	  1	  

geen	  

RP/EV	  

Onbep.	  hoofd.	  aansp.	  

=	  valnetvennootschap	  (kan	  nergens	  ander	  ondergebracht	  

worden)	  

	  

Les	  8	  18/11/2014	  

…	  andere	  types	  handelsvennootschappen:	  Europese	  NV/CV	  (voeren	  activiteiten	  uit	  

met	  meerdere	  lidstaten),	  ook	  is	  bvb.	  nog	  de	  beursvennootschap	  (verhandelt	  

effecten	  onder	  de	  vorm	  v/e	  NV	  of	  BVBA	  met	  extra	  vereisten)	  

	  

Oprichting	  v/e	  Handelsvennootschap	  

De	  vereisten	  zijn	  gemeenschappelijk	  voor	  alle	  types	  vennootschappen:	  materiële	  

vs.	  formele	  vereisten	  

MATERIËLE	  VEREISTEN	  

1. Voorwerp	  (=	  inbreng)	  +	  oorzaak	  (=	  waarom	  wordt	  de	  vennootschap	  opgericht?)	  

Oorzaak	  bestaat	  uit	  een	  doel	  (mag	  niet	  tegenstrijdig	  zijn	  met	  de	  wet)	  en	  een	  wil	  

tot	  samenwerking	  

2. Toestemming	  =	  aanwezigheid	  bij	  oprichting	  of	  een	  volmacht	  -‐>	  geen	  

wilsgebreken!	  

3. Bekwaamheid:	  min.	  18	  jaar	  

→ Minderjarigen?	  Kunnen	  alleen	  vennoot	  zijn	  met	  bijstand	  v/e	  voogd	  

→ Gehuwden?	  JA,	  maar	  welk	  deel	  v/h	  vermogen	  mag	  gebruikt	  worden	  als	  inbreng?	  

Bij	  gemeenschap	  van	  goederen	  kan	  zowel	  het	  EV	  v/d	  partner	  als	  sommige	  v/d	  

gemeenschappelijke	  goederen	  ingebracht	  worden.	  (Bij	  scheiding	  van	  goederen	  

alleen	  het	  EV	  v/d	  partner)	  

→ Vennootschappen	  (RP)?	  JA,	  maar	  met	  restricties:	  het	  oprichten	  van	  een	  

vennootschap	  moet	  vermeld	  staan	  in	  de	  doelstelling	  v/d	  oprichtende	  

vennootschap	  

+	  SBVBA/EBVBA	  -‐>	  fysieke	  personen	  

4. Pluraliteitsvereisten	  =	  minstens	  2	  vennoten	  (met	  uitzondering	  van	  EBVBA	  1	  

vennoot	  en	  CV	  3	  vennoten)	  
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Deze	  vereisten	  gelden	  gedurende	  het	  hele	  bestaan	  v/d	  vennootschap,	  als	  de	  

vennootschap	  1-‐hoofdig	  wordt:	  ontbinding	  van	  rechtswegen	  (=	  automatische	  

ontbinding)	  

Uitzonderingen:	  	  

→ NV	  &	  BVBA	  krijgen	  één	  jaar	  regularisatieperiode	  waarin	  ze	  OF	  een	  nieuwe	  2de	  

vennoot	  zoeken	  OF	  ze	  zich	  ombouwen	  tot	  een	  EBVBA	  (statutenwijziging)	  OF	  

zelf	  kiezen	  voor	  ontbinding,	  als	  ze	  tijdens	  de	  regularisatieperiode	  niets	  

ondernemen	  worden	  ze	  onbeperkt	  hoofdelijk	  aansprakelijk	  

→ Als	  er	  bij	  een	  CV	  2	  vennoten	  overblijven:	  gerechtelijke	  ontbinding	  (gebeurt	  

alleen	  als	  er	  iemand	  naar	  de	  rechter	  stapt)	  

Als	  er	  maar	  één	  vennoot	  overblijft:	  ontbinding	  van	  rechtswegen	  

5. Inbreng	  

Hoe?	  Daadwerkelijke	  inbreng	  OF	  belofte	  tot	  inbreng	  (=	  inbreng	  wordt	  vastegelegd	  

maar	  is	  nog	  niet	  beschikbaar	  vb.	  bestelde	  auto)	  

Eigendom	  (vennootschap	  wordt	  eigenaar	  v/h	  goed)	  OF	  genot	  (gebruik	  wordt	  ter	  

beschikking	  gesteld)	  

Niet	  iedereen	  moet	  evenveel	  inbrengen	  -‐>	  andere	  verhouding	  aandeelhouderschap	  

Wat?	  Alles,	  maar	  men	  moet	  erover	  kunnen	  contracteren	  en	  het	  moet	  in	  geld	  

waardeerbaar	  kunnen	  zijn.	  Concreet:	  

→ Geld	  (op	  rekening,	  men	  richt	  dan	  op	  a.d.h.v.	  een	  stortingsbewijs)	  

→ Natura	  =	  roerende/onroerende	  goederen,	  materieel/immaterieel	  (vb.	  

schuldvordering	  of	  auteursrechten,	  oprichtingsinspanningen	  

→ Nijverheid	  =	  toekomstige	  arbeid/kennis	  (moeilijk	  om	  waarde	  op	  te	  kleven)	  

6. Winstoogmerk	  en	  –verdeling	  

Winst?	  =	  vermogensvermeerdering	  OF	  ieder	  vermogensvoordeel	  (vb.	  CERA)	  

Het	  doel	  moet	  zijn	  om	  winst	  te	  maken	  ≠	  praktijk	  

Verdeling?	  Doel	  om	  winst	  uit	  te	  keren	  aan	  de	  vennoten	  (wordt	  beslist	  binnen	  de	  

vennootschap)	  

Hoe?	  Gelijk	  verdeeld	  over	  aandelen,	  men	  mag	  nooit	  een	  ‘leeuwenbeding’	  voorzien	  =	  

men	  mag	  niemand	  uitsluiten	  van	  winst	  of	  verlies	  

99%	  vs.	  1%	  kan	  aanzien	  worden	  als	  een	  leeuwenbeding	  maar	  als	  de	  aandelen	  zo	  

verdeeld	  zijn	  dan	  is	  dit	  correct	  

FORMELE	  VEREISTEN	  

1. Via	  geschrift	  
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→ Zonder	  RP	  (vb.	  commerciële	  maatschap)	  -‐>	  consensueel,	  geen	  geschrift	  nodig	  

met	  als	  gevolg	  dat	  men	  geen	  bewijs	  heeft	  v/d	  oprichting	  

→ RP	  onbeperkte	  aansprakelijkheid	  (vb.	  VOF)	  -‐>	  onderhandse	  akte	  OF	  authentieke	  

akte	  (bij	  notaris	  +	  kosten)	  

→ RP	  beperkte	  aansprakelijkheid	  (vb.	  NV/BVBA)	  -‐>	  altijd	  een	  authentieke	  akte	  

Vennootschappen	  met	  RP	  moeten	  een	  oprichtingsakte	  (statuten)	  +	  uittreksel	  (WB	  

v.	  Vennootschappen)	  afgeven	  op	  de	  griffie	  v/d	  Rechtbank	  van	  Koophandel	  

Pas	  bij	  	  afgifte	  v/d	  documenten	  ontstaat	  de	  rechtspersoonlijkheid	  

Wat	  doet	  de	  griffier?	  

1) Schrijft	  in	  in	  het	  rechtspersoonlijkheidregister	  bij	  de	  Kruispuntbank	  van	  

Ondernemingen	  (nu	  krijgt	  u	  het	  ondernemingsnummer)	  

Als	  u	  ook	  een	  onderneming	  (d.w.z.	  u	  heeft	  als	  doel	  een	  handelsactiviteit)	  

wilt	  zijn	  moet	  u	  zich	  inschrijven	  in	  het	  handelsregister	  via	  het	  

ondernemingsloket	  

2) Start	  een	  dossier	  waarin	  alle	  gegevens	  en	  veranderingen	  worden	  bijgehouden	  

3) Publiceert	  het	  uittreksel	  in	  de	  Bijlage	  Handelsvennootschappen	  v/h	  Belgisch	  

Staatsblad	  om	  de	  vennootschap	  tegenstelbaar	  te	  maken	  aan	  3den	  

2. De	  fases	  van	  oprichting	  (theoretisch	  gezien)	  

I. Precontractuele	  fase	  (onderhandeling)	  –	  heeft	  geen	  juridische	  gevolgen	  

(later	  wel	  aansprakelijk	  bij	  fouten	  in	  de	  oprichting)	  

II. Voorlopige	  overeenkomsten	  –	  er	  wordt	  niet	  meer	  gesproken	  met	  concurrenten	  

III. Belofte	  tot	  oprichting	  –	  bindende	  juridische	  overeenkomst	  (OF	  

schadevergoeding)	  

IV. Tijdelijke	  handelsvennootschap	  (zie	  types)	  

V. Echte	  oprichting	  (uitvoering	  van	  III.)	  	  

3. Handelingen	  ten	  name	  v/e	  vennootschap	  in	  oprichting	  

→ Nooit	  in	  eigen	  naam!	  vb.	  pand	  huren	  

→ Contract	  tekenen	  met	  “namens	  een	  vennootschap	  in	  oprichting”	  

Vennootschap	  moet,	  eens	  opgericht,	  het	  contract	  overnemen	  

	   Stilzwijgend	  vb.	  begint	  huur	  te	  betalen	  

	   Uitdrukkelijk	  via	  brief	  OF	  statuten	  

Gebeurt	  niet	  automatisch,	  moet	  beslist	  worden	  door	  het	  bestuur	  (-‐>	  als	  een	  

contract	  niet	  wordt	  overgenomen	  bestaat	  er	  een	  kans	  dat	  de	  vennoot	  

persoonlijk	  gebonden	  wordt	  aan	  het	  contract)	  
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Periode	  van	  overname	  is	  beslist	  door	  de	  wet:	  tussen	  de	  handeling	  (tekenen	  v/e	  

overeenkomst)	  en	  de	  oprichting	  max	  2	  jaar,	  tussen	  oprichting	  en	  overname	  max	  

2	  maanden	  

Als	  niet	  overgenomen	  binnen	  de	  periode	  zijn	  zowel	  de	  vennootschap	  als	  de	  

ondertekenaar	  (promotor)	  schuldenaars	  

De	  VOF	  	  

− met	  RP,	  met	  EV,	  onbeperkt	  hoofdelijke	  aansprakelijkheid	  

− personenvennootschap	  

− geen	  reglementering,	  weinig	  vereisten	  

− oprichting	  met	  geschrift	  

− geen	  kapitaalsvereisten,	  iedere	  vennoot	  moet	  “een	  inbreng”	  doen	  

− heeft	  een	  naam,	  maatschappelijke	  zetel	  (adres),	  nationaliteit	  

Bestuur:	  intern	  bestuur	  +	  vertegenwoordiging	  (wie	  heeft	  de	  bevoegdheid	  om	  naar	  

buiten	  toe	  op	  te	  treden	  namens	  de	  vennootschap?)	  

Intern	  bestuur	  =	  vertegenwoordiging,	  na	  publicatie	  in	  de	  bijlage	  v/h	  BS	  

In	  een	  VOF	  is	  er	  geen	  verplichting	  tot	  bestuur,	  iedereen	  is	  bevoegd	  tot	  daden	  v.	  

bestuur	  (personenvennootschap	  -‐>	  vertrouwen)	  

Indien	  er	  wel	  een	  bestuur	  voorzien	  is	  zijn	  er	  3	  types	  van	  zaakvoerders:	  

a) Statutair	  zaakvoerder	  vennoot	  

b) Statutair	  zaakvoerder	  (geen	  vennoot)	  

c) Zaakvoerder	  

Een	  zaakvoerder	  treedt	  op	  in	  hoedanigheid	  =	  zet	  op	  contract	  ‘zaakvoerder	  v/d	  

VOF’	  

Als	  er	  meerdere	  zijn,	  zijn	  ze	  individueel	  bevoegd	  (hebben	  niet	  elkaars	  

toestemming	  	  nodig)	  voor	  alle	  daden	  van	  bestuur	  OF	  men	  kiest	  voor	  een	  

collegesysteem	  (meerderheid	  beslist)	  OF	  men	  verdeelt	  bevoegdheden	  over	  de	  

zaakvoerders	  

Wie?	  vennoten/niet-‐vennoten,	  fysieke	  personen/rechtspersonen,	  continu	  (als	  in	  

statuten	  vermeld),	  verkozen	  door	  de	  aandeelhouders	  tijdens	  de	  uitvoering	  v/d	  

statuten	  

Ontslaan?	  Hangt	  af	  v/h	  type	  zaakvoerder:	  a)	  NEE	  OF	  men	  zou	  de	  statuten	  wijzigen	  

maar	  dat	  kan	  in	  een	  VOF	  alleen	  met	  unanimiteit	  (wat	  onmogelijk	  is),	  b)	  geen	  

vennoot	  dus	  al	  iets	  gemakkelijker,	  c)	  kan	  gewoon	  ontslaan	  worden	  

Zelf	  ontslag	  nemen?	  a)	  persoonlijke	  ernstige	  redenen,	  b)	  ..niet	  duidelijk..,	  c)	  

kan,	  met	  opzeggingstermijn	  
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Vertegenwoordiging	  =	  intern	  bestuur	  gepubliceerd	  in	  bijlage	  v/h	  BS	  

Als	  er	  niets	  over	  in	  de	  statuten	  staat?	  Iedere	  vennoot	  is	  bevoegd	  

Statuten	  vermeld	  collegesysteem?	  Eén	  v/d	  vennoten	  aanspreken	  maar	  de	  

meerderheid	  moet	  handtekenen	  voor	  een	  akkoord	  

Overdracht	  van	  aandelen?	  NEE	  (personenvennootschap),	  uitzonderingen:	  

− Via	  unanimiteit	  

− verzachtingen	  aanbrengen	  in	  de	  statuten	  

Ontbinding?	  

− Van	  rechtswege:	  (duur	  verstreken,	  doel	  bereikt	  of	  doel	  onbereikbaar,	  lot	  v/d	  

vennoten,	  alle	  aandelen	  in	  1	  hand)	  

− niet	  van	  rechtswege	  (vrijwillige	  ontbinding,	  gerechtelijke	  ontbinding	  wegens	  

wettelijke	  ernstige	  redenen	  (vb.	  ruzie),	  vennootschappen	  van	  onbepaalde	  duur	  

(iedere	  vennoot	  kan	  de	  vennootschap	  1-‐zijdig	  ontbinden)	  

Les	  9	  25/11/2014	  

NV	  &	  BVBA	  

KAPITAALVEREISTEN	  v/e	  NV	  

Vorming	  

→ Minimum	  vereisten	  (staan	  in	  wetboek):	  €61500	  volledig	  volstort	  (=	  aanwezig	  

bij	  oprichting)	  

In	  geval	  van	  meer	  dan	  €61500	  -‐>	  rest	  moet	  geplaatst	  worden	  (=	  beloften	  van	  

vennoten)	  

Regel:	  ¼	  van	  alle	  aandelen	  moet	  volstort	  zijn	  

Het	  bestuur	  beslist	  wanneer	  beloftes	  in	  geld	  ingebracht	  moeten	  worden,	  bij	  

beloftes	  in	  natura	  is	  dat	  maximum	  5	  jaar	  

→ Vorming:	  inbrengen	  (in	  geld	  waardeerbaar	  +	  contracteerbaar)	  

geld	  -‐>	  stortingsbewijs,	  rekening	  wordt	  gedeblokkeerd	  na	  oprichting	  

natura	  (inspanning)	  -‐>	  vergoed	  met	  aandelen	  

nijverheid	  (kennis)	  -‐>	  kan	  geen	  kapitaal	  vormen,	  wordt	  vergoed	  met	  

winstcertificaten	  (=	  recht	  op	  deel	  v/d	  winst)	  (komt	  niet	  vaak	  voor)	  

bij	  inbrengen	  in	  natura	  moet	  er	  een	  oprichtersverslag	  gemaakt	  worden	  (wat	  is	  de	  

inbreng?	  welke	  waarderingsmethodes	  werden	  er	  gebruikt?)	  dat	  gecontroleerd	  wordt	  

door	  een	  zelf	  gekozen	  bedrijfsrevisor	  (kosten!)	  

Bedrijfsrevisor:	  

1. zijn	  het	  wel	  inbrengen	  in	  natura	  (geen	  nijverheid)?	  

2. beoordeling	  v/d	  waarderingsmethodes	  
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3. klopt	  de	  aangegeven	  waarde	  volgens	  de	  gebruikte	  methodes?	  

negatieve	  beoordeling:	  aanpassingen	  maken,	  andere	  waarderingsmethodes	  toepassen	  

OF	  niet	  akkoord	  gaan	  met	  BR	  en	  deze	  keuze	  verantwoorden	  met	  een	  verslag	  (als	  het	  

verkeerd	  afloopt:	  doorbraak	  van	  aansprakelijkheid)	  

Probleem	  v/d	  quasi-‐inbreng	  =	  alle	  inbreng	  gebeurt	  in	  geld	  om	  dan	  na	  de	  

oprichting	  met	  dat	  geld	  overgewaardeerde	  activa	  te	  kopen	  van	  een	  vennoot	  

Oplossing?	  Als	  de	  vennootschap	  binnen	  de	  2	  jaar	  meer	  dan	  1/10	  van	  hun	  kapitaal	  

uitgeeft	  aan	  een	  aankoop	  van	  een	  vennoot,	  dan	  moeten	  er	  toch	  verslagen	  gemaakt	  

worden	  +	  bedrijfsrevisor	  -‐>	  bestuurdersaansprakelijkheid	  

directe	  (=	  vennoten	  zorgen	  zelf	  voor	  voldoende	  inbreng)	  vs.	  indirecte	  oprichting	  

=	  vennootschap	  financiert	  zich	  op	  de	  beurs	  OF	  doet	  een	  publicatie	  in	  de	  bijlage	  

v/h	  Belgisch	  Staatsblad	  met	  vermelding	  v/e	  notaris	  zodat	  geïnteresseerden	  een	  

inschrijvingsbiljet	  kunnen	  invullen	  met	  inbreng,	  na	  de	  inschrijvingsperiode	  

komen	  de	  inschrijvers	  bijeen	  in	  een	  vergadering	  en	  beslissen	  of	  de	  vennootschap	  

doorgaat	  

→ Financieel	  plan	  (opgesteld	  bij	  oprichting	  v/e	  NV)	  verantwoord	  de	  hoogt	  v/h	  

kapitaal	  

Wordt	  in	  een	  gesloten	  omslag	  aan	  de	  notaris	  gegeven	  en	  wordt	  pas	  geopend	  als	  de	  

vennootschap	  binnen	  de	  3	  jaar	  failliet	  zou	  gaan.	  Als	  blijkt	  dat	  er	  niet	  genoeg	  

kapitaal	  aanwezig	  was	  voor	  2	  jaar	  bedrijfsvoering	  -‐>	  oprichtersaansprakelijkheid	  

Onderkapitalisatie	  =	  niet	  genoeg	  kapitaal	  aanwezig	  om	  doelactiviteiten	  uit	  te	  

voeren	  

Fluctuatie	  

→ Kapitaalsverhoging	  

hoe?	  nieuwe	  inbreng	  

wie	  beslist?	  Algemene	  Vergadering	  (=	  aandeelhouders)	  OF	  geeft	  de	  bevoegdheid	  aan	  

het	  bestuur	  via	  de	  statuten	  (toegestane	  kapitaal),	  de	  bevoegdheid	  blijft	  bestaan	  

voor	  5	  jaar,	  wordt	  beperkt	  tot	  een	  maximum	  bedrag,	  geeft	  reden	  voor	  

kapitaalsverhoging	  vb.	  als	  een	  concurrent	  de	  vennootschap	  begint	  over	  te	  nemen	  

door	  het	  kopen	  van	  aandelen	  kan	  meer	  aandelen	  toekennen	  aan	  “betrouwbare	  

vennoten”	  

vb.2	  sneller	  kunnen	  reageren	  op	  ontwikkelingen	  op	  de	  kapitaalmarkt	  

voorkeursrecht	  =	  recht	  dat	  bezitters	  van	  oude	  aandelen	  hebben	  op	  voorrang	  bij	  de	  

inschrijving	  op	  een	  nieuwe	  emissie,	  mogelijkheid	  tot	  uitsluiting/beperking	  na	  

statutenwijziging	  

→ kapitaalsvermindering	  
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Formele	  =	  toestand	  op	  papier	  overeenstemmen	  met	  de	  realiteit	  (bij	  verlies)	  

Reële	  =	  bij	  te	  veel	  onbruikbaar	  kapitaal	  een	  deel	  terug	  uitkeren	  aan	  de	  

aandeelhouders	  

Men	  moet	  voor	  een	  reële	  kapitaalsvermindering	  eerst	  de	  plannen	  ertoe	  publiceren	  

in	  de	  bijlage	  BS,	  schuldenaars	  kunnen	  dan	  bijkomende	  waarborgen	  vragen	  (of	  

verplichten	  via	  Rechtbank	  van	  Koophandel)	  

!!!	  aflossen	  van	  kapitaal	  =	  uitbetalen	  v/d	  inbreng	  van	  bepaalde	  aandeelhouders,	  

winstuitkering	  ≠	  kapitaalsvermindering	  

Inkoop	  van	  eigen	  aandelen	  

Waarom?	  Om	  overnames	  te	  kunnen	  doen	  of	  om	  koers	  te	  ondersteunen	  

Men	  mag	  nooit	  meer	  dan	  20%	  v/d	  eigen	  aandelen	  inkopen	  

vb.	  Marc	  Coucke	  heeft	  OmegaPharma	  verkocht	  voor	  deels	  geld	  en	  deels	  aandelen	  v/d	  

overnemende	  onderneming	  

Kruisparticipaties	  (=	  vennootschap	  heeft	  aandeel	  in	  een	  andere),	  2	  situaties:	  

1. A	  heeft	  een	  onbeperkte	  participatie	  in	  B,	  dan	  mag	  B	  maar	  voor	  10%	  

participeren	  in	  A	  

2. Een	  moedervennootschap	  mag	  onbeperkt	  participeren	  in	  haar	  dochters,	  maar	  de	  

dochters	  mogen	  voor	  maximum	  10%	  samen	  in	  de	  moeder	  participeren	  

BVBA	  (verschillen	  met	  NV,	  rest	  is	  hetzelfde)	  

− minimum	  kapitaalsvereisten:	  €18550	  (waarvan	  €6200	  volstort,	  rest	  geplaatst),	  

natura	  moet	  aanwezig	  zijn	  bij	  oprichting	  

Meer	  dan	  €18550?	  Dan	  moet	  min.	  €6200	  volstort	  zijn	  en	  min.	  1/5	  v/d	  aandelen	  

EBVBA:	  minimale	  volstorting	  van	  €12400	  

SBVBA:	  kapitaal	  tss	  €1	  en	  €18550,	  na	  3	  jaar	  wordt	  men	  hoofdelijk	  

aansprakelijk	  op	  het	  verschil	  tss	  €18550	  en	  het	  geplaatste	  kapitaal	  

− geen	  winstcertificaten	  bij	  inbreng	  van	  nijverheid	  

− geen	  indirecte	  oprichting	  (=	  financiering	  door	  inschrijving)	  

− bestuur	  kan	  het	  kapitaal	  niet	  verhogen	  

− voorkeursrecht	  kan	  niet	  beperkt/uitgesloten	  worden	  

ORGAANVERPLICHTINGEN	  

Bestuur:	  intern	  +	  vertegenwoordiging	  (3den	  moeten	  het	  Wetboek	  v.	  Vennootschappen	  

kennen)	  

Intern	  bestuur:	  (afwijkingen	  op	  het	  wettelijk	  systeem	  zijn	  mogelijk,	  als	  vermeld	  

in	  de	  statuten)	  

NV	   BVBA	  
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Raad	  van	  bestuur	  

Min.	  3	  leden	  (liefst	  oneven	  getal)	  en	  

min.	  2	  leden	  bij	  een	  vennootschap	  met	  2	  

vennoten	  

Vennoten/niet-‐vennoten	  

FP	  of	  RP	  

Beslist	  door	  AV	  

Voor	  max	  6	  jaar	  (+	  evt.	  herbenoeming)	  

Collegesysteem	  

Statuten:	  individuele	  bevoegdheid	  

Restbevoegdheid/residu	  (alles	  waar	  

andere	  organen	  niet	  bevoegd	  voor	  zijn)	  

Verdeling	  van	  bevoegdheden	  

Zaakvoerders	  

1	  of	  meer	  (de	  3	  types	  van	  vorige	  les)	  

Vennoten/niet-‐vennoten	  

FP	  of	  RP	  

Ingeschreven	  in	  statuten	  of	  aangeduid	  

door	  de	  aandeelhouders	  in	  de	  AV	  

Volledige	  vennootschapsduur	  (continu	  

bestuur)	  of	  anders	  beslist	  

Individueel	  bevoegd	  

Statuten:	  collegesysteem	  

Restbevoegdheid	  

Verdeling	  van	  bevoegdheden	  

Vertegenwoordiging:	  3den	  moeten	  het	  Wetboek	  van	  Vennootschappen	  kennen,	  

afwijkingen	  op	  het	  wettelijk	  systeem	  zijn	  ook	  tegenstelbaar	  aan	  3den	  (behalve	  de	  

verdeling	  van	  bevoegdheid)	  

Specifieke	  bijkomende	  regels	  voor	  Naamloze	  Vennootschappen:	  

a) mogelijkheid	  tot	  Dagelijks	  Bestuur	  (in	  statuten	  of	  beslist	  door	  RvB)	  

Wie?	  Leden	  v/d	  RvB	  of	  3den,	  FP	  of	  RP,	  vennoten	  of	  niet-‐vennoten,	  collegesysteem	  

Bevoegdheid:	  uitvoering	  v/d	  beslissingen	  v/d	  RvB	  

b) mogelijkheid	  tot	  Directiecomité	  

Moet	  voorzien	  zijn	  in	  de	  statuten	  

RvB	  kan	  bepaalde	  bevoegdheden	  overdragen	  aan	  het	  Directiecomité	  (nooit:	  algemeen	  

beleid	  &	  wettelijk	  toegekende	  bevoegdheden)	  

Wie?	  Minstens	  2	  leden	  

Afgevaardigd	  bestuurder	  =	  zit	  zowel	  in	  RvB	  als	  in	  Dagelijks	  Bestuur	  

Aansprakelijkheidsgronden	  voor	  een	  zaakvoorder/bestuurder:	  

Bestuursfouten/contractuel

e	  aansprakelijkheid	  

Inbreuk	  WB	  v.	  

V/statuten	  

Art.	  1382	  

Onrechtmatige	  daden	  

Kennelijk	  grove	  

fouten	  

-‐	  toetsen	  aan	  wat	  een	  

zorgvuldig	  bestuurder	  zou	  

doen	  in	  zelfde	  

omstandigheden	  vb.	  als	  de	  

bestuurder	  leeft	  boven	  de	  

standaard	  van	  zijn	  

vennootschap	  

-‐	  het	  bestuur	  doet	  

iets	  dat	  niet	  in	  de	  

statuten	  staat	  

vb.	  als	  het	  bestuur	  

niet	  publiceert	  in	  

de	  bijlage	  v/h	  BS	  

-‐	  Alle	  bestuurders	  

-‐	  (niet-‐contractuele	  

aansprakelijkheid	  

omdat	  geen	  

juridische	  relatie)	  

-‐	  fout	  met	  schade	  

tot	  gevolg	  (bewijs	  

dat	  schade	  te	  wijten	  

-‐	  alleen	  bij	  

faillissement	  

-‐	  voorwaarden:	  

1)	  passiva	  >	  activa	  

2)	  faillissement	  

3)	  kennelijk	  grove	  

fout	  vb.	  BTW	  
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-‐	  Algemeen	  beleid	  

-‐	  Wie	  is	  aansprakelijk?	  

Individueel	  (persoon	  die	  

fout	  maakte)	  

-‐	  Wie	  stelt	  aansprakelijk?	  

AV	  

-‐	  Onbeperkt	  in	  tijd	  

aansprakelijk?	  

Kwijting/dechargé	  

zijn	  hoofdelijk	  

aansprakelijk,	  men	  

kan	  zich	  hiervan	  

ontdoen	  door	  ofwel	  

tegen	  te	  stemmen	  

ofwel	  afwezigheid	  

maar	  dan	  moet	  dit	  op	  

de	  agenda	  staan	  voor	  

de	  volgende	  AV	  

-‐	  Wie	  stelt	  

aansprakelijk?	  

Vennootschap	  zelf	  of	  

derden	  

is	  aan	  de	  fout)	  

-‐	  Sommige	  

-‐	  Individuele	  

aansprakelijkheid	  

-‐	  Wie	  stelt	  

aansprakelijk?	  AV	  of	  

derden	  

ontduiken,	  expres	  de	  

vennootschap	  niet	  

laten	  functioneren	  

4)	  fout	  heeft	  

bijgedragen	  tot	  

faillissement	  

-‐	  Wie	  stelt	  

aansprakelijk?	  

Schuldeisers/curator	  

-‐	  Individuele	  of	  

gezamenlijke	  

aansprakelijkheid	  

	  

Tip!	  Als	  je	  in	  een	  bestuur	  stapt,	  altijd	  een	  aansprakelijkheidsverzekering	  

afsluiten!	  

les	  10	  02/12/2014	  

Permanente	  vertegenwoordiger:	  aangeduid	  door	  bestuur	  

=	  namens	  één	  vennootschap	  bestuurder	  worden	  in	  een	  ander	  vennootschap	  

Algemene	  Vergadering	  

→ =	  vergadering	  van	  aandeelhouders	  

→ Bevoegdheden?	  (staat	  in	  wetboek	  van	  Vennootschappen)	  

− statutenwijziging	  

− kapitaalswijziging	  

− bestuursleden/zaakvoerders/controleorgaan	  aanstellen/ontslaan	  

→ Wie	  roept	  de	  AV	  bijeen?	  	  

1. Bestuur	  

2. Controleorgaan	  

3. Vereffenaars	  

4. Individuele	  aandeelhouders	  (wanneer	  het	  bestuur	  het	  niet	  doet	  en	  men	  

gemachtigd	  is	  door	  de	  Rechtbank	  van	  Koophandel)	  

→ Wanneer?	  verplichte	  bijeenroepingen:	  

1. Jaarlijkse	  statutaire	  AV	  (winstuitkering?)	  

2. Andere	  statutaire	  AV	  

3. Bij	  vraag	  van	  1/5	  v/d	  aandelen	  

4. (alarmprocedure	  bij	  grote	  verliezen)	  

→ Oproeping?	  Hang	  af	  van	  type	  aandelen,	  vermeldt	  altijd	  de	  agendapunten	  
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→ Wie	  aanwezig?	  Aandeelhouders,	  bestuur,	  controleorgaan,	  houders	  v/e	  

winstcertificaat	  met	  stemrecht,	  derden	  die	  toegelaten	  zijn	  d.m.v.	  stemmen	  

(vb.	  pers)	  

→ Wie	  mag	  stemmen?	  Iedereen	  met	  stemrecht,	  volmacht	  mag	  ook	  

→ Wie	  heeft	  welke	  stem?	  Aandelen:	  gelijk	  in	  waarde	  (1	  stem/aandeel)	  of	  

ongelijk,	  winstcertificaten	  

→ Stemafspraken:	  op	  voorhand	  afspreken	  hoe	  men	  zal	  stemmen,	  grenzen:	  alleen	  in	  

belang	  v/d	  vennootschap	  en	  beperkt	  in	  tijd	  

→ Controle:	  

− Op	  de	  formele	  werking	  v/d	  algemene	  vergadering:	  als	  formaliteiten	  niet	  

gerespecteerd	  worden	  kunnen	  aandeelhouders	  dat	  aangeven	  bij	  de	  RB	  v.	  KH	  

− Op	  de	  inhoud:	  een	  kennelijk	  onredelijke	  beslissing?	  vb.	  als	  de	  beslissing	  

in	  het	  belang	  is	  van	  1	  aandeelhouder	  -‐>	  RB	  v.	  KH	  

→ Beperkingen	  op	  het	  stemrecht	  vb.	  max	  20%	  v/d	  stemmen	  

→ Men	  	  kan	  in	  de	  statuen	  vermelden	  dat	  de	  algemene	  vergadering	  niet	  fysiek	  moet	  

plaatsvinden	  maar	  bvb	  ook	  kan	  via	  conference	  call	  

→ Vragen	  aan	  de	  AV	  worden	  verplicht	  beantwoord	  door	  het	  bestuur	  

Controleorgaan	  (verplicht)	  

-‐>	  betaald,	  is	  een	  kost	  voor	  de	  vennootschap	  

kleine	  NV/BVBA	  -‐>	  vrijgesteld,	  maar	  iedere	  aandeelhouder	  mag	  controleorgaan	  

spelen	  

grote	  NV/BVBA	  -‐>	  externe	  verplicht	  

1. AV:	  ondernemingsraad	  betrekken	  bij	  het	  aanstellen	  v/h	  controleorgaan	  

2. Wie?	  bedrijfsrevisor	  =	  commissaris,	  FP	  of	  RP	  

3. Max	  3	  jaar	  (hernieuwbaar)	  

4. Controleorgaan	  afzetten?	  alleen	  wegens	  wettelijke	  ernstige	  redenen	  

5. Zelf	  ontslag	  nemen?	  persoonlijke	  redenen	  (FP)	  of	  uitgebreide	  motivatie	  

6. Taak?	  

I. Controle	  v/d	  financiële	  toestand	  en	  dus	  op	  alle	  financiële	  stukken	  –	  inzage	  

in	  alle	  documenten	  

II. Verslag	  aan	  AV:	  hoe	  gecontroleerd?	  inbreuk	  wetgeving/statuten?	  beoordeling	  

financiële	  stukken	  

Conclusie:	  goedgekeurd/afgekeurd/onder	  voorbehoud	  

AANDELEN	  -‐	  NV	  

Soorten:	  
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→ met	  nominale	  waarde	  vb.	  100	  aandelen	  v.	  €100	  (bij	  kapitaalverhoging	  zijn	  er	  

extra	  aandelen	  nodig)	  vs.	  zonder	  nominale	  waarde	  =	  kapitaal/#aandelen	  (bij	  

verhoging	  stijgt	  de	  waarde	  v/d	  aandelen)	  

→ Toonder	  (afgeschaft!	  stuk	  papier	  zonder	  naam,	  gemakkelijk	  om	  successierechten	  

te	  omzeilen)/op	  naam	  (in	  een	  aandelenregister,	  blijft	  bij	  de	  

vennootschap)/gedematerialiseerde	  aandelen	  (staat	  geboekt	  op	  rekening	  via	  

vereffeningsorgaan,	  vennootschap	  weet	  niet	  van	  wie	  de	  aandelen	  zijn)	  

→ met/zonder	  stemrecht	  

→ preferente	  aandelen	  

Overdacht:	  MAG	  schriftelijk,	  beperkt	  in	  tijd,	  in	  belang	  v/d	  vennootschap	  

→ Clausules	  die	  de	  overdraagbaarheid	  beperken:	  voorkoop	  (aan	  andere	  

aandeelhouders),	  goedkeuring	  (van	  bestuursorgaan	  of	  AV),	  stand	  still	  

(tijdsbeperking)	  

→ Hoe?	  	  

− Toonder:	  “bezit	  geldt	  als	  titel”	  

− Op	  naam:	  via	  aandelenregister	  

− Gedematerialiseerd:	  boekingen	  op	  rekeningen	  

BVBA	  

Soorten:	  

→ met/zonder	  nominale	  waarde	  

→ alleen	  op	  naam	  

→ met/zonder	  stemrecht	  

→ allemaal	  gelijk	  (geen	  preferente	  aandelen)	  

Overdacht:	  kan,	  maar	  moeilijk	  -‐>	  artikel	  249	  

Goedkeuring	  nodig	  van	  ½	  v/d	  vennoten	  en	  met	  minstens	  ¾	  kapitaal	  

Als	  meerderheid	  niet	  gehaald	  wordt	  kan	  men	  een	  vordering	  indienen	  bij	  de	  RB	  v.	  

KH	  -‐>	  als	  blijkt	  dat	  de	  weigering	  willekeurig	  is	  moeten	  degenen	  die	  weigeren	  

zelf	  de	  aandelen	  kopen	  of	  andere	  koper	  zoeken	  (3	  maanden),	  niet	  op	  tijd?	  

mogelijke	  ontbinding	  v/d	  vennootschap!	  

Hoe?	  //	  NV	  

ONTBINDING	  EN	  VEREFFENING	  =	  einde	  v/d	  vennootschap	  

Vereffening	  =	  RP	  blijft	  bestaan	  maar	  de	  doelstelling	  verandert	  in	  “vereffening”,	  

het	  uit	  elkaar	  halen	  v/d	  vennootschap	  door	  vereffenaar	  =	  AV	  (goedkeuring	  nodig	  

v.	  RB	  v	  KH)	  OF	  op	  voorhand	  vermeld	  in	  statuten	  OF	  RB	  v.	  KH	  stelt	  iemand	  aan	  OF	  

niemand	  aangesteld	  -‐>	  bestuur	  
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Pas	  bij	  “sluiting”	  verdwijnt	  de	  vennootschap	  (de	  rechtspersoonlijkheid)	  

Ontbinding	  

→ Van	  rechtswege:	  doel	  verandert	  OF	  duur	  verstreken	  (lot	  v/d	  vennoten	  heeft	  

geen	  invloed,	  alle	  aandelen	  in	  één	  hand	  speelt	  geen	  rol)	  

→ Vrijwillige	  ontbinding	  

→ Gerechtelijke	  ontbinding	  (vordering	  bij	  RB	  v.	  KH):	  wettige	  ernstige	  redenen	  

OF	  slapende	  vennootschap	  

les	  11	  09/12/2014	  

Wat	  doet	  een	  vereffenaar?	  	  

− Zoveel	  mogelijk	  goederen	  incasseren	  (omzetten	  in	  geld)	  om	  dan	  te	  verdelen	  

over	  degenen	  die	  er	  recht	  op	  hebben	  -‐>	  schuldvorderingen	  innen,	  zaken	  ten	  

gelde	  maken	  

− Na	  terugbetaling	  van	  de	  schuldeisers	  wordt	  het	  resterende	  geld	  verspreid	  over	  

de	  aandelen,	  als	  er	  niets	  over	  is	  krijgen	  de	  AH	  niets	  terug	  

− Preferente	  aandelen	  worden	  eerst	  terugbetaald	  

− Als	  er	  hierna	  NOG	  geld	  over	  is:	  winst,	  wordt	  uitgekeerd	  aan	  de	  AH	  

− Vereffenaar	  bezorgt	  verslag	  met	  bewijsstukken	  aan	  de	  AV,	  als	  goedgekeurd	  -‐>	  

sluiting	  v/d	  vereffening	  (RP	  verdwijnt)	  

− De	  vennootschap	  blijft	  “ondergronds”	  nog	  5	  jaar	  bestaan	  omdat	  hij	  nog	  SE	  of	  

AH	  heeft	  die	  hij	  niet	  terugvindt.	  

Het	  bedrag	  dat	  de	  vennootschap	  aan	  hen	  verschuldigd	  is	  moet	  nog	  5	  jaar	  op	  een	  

aparte	  rekening	  blijven	  staan	  

− De	  vereffenaar	  wordt	  op	  3	  momenten	  gecontroleerd	  door	  de	  RB	  v.	  KH:	  

1. bij	  goedkeuring	  v/d	  vereffenaar	  

2. uitkering	  aan	  de	  SE	  

3. vereffenaar	  moet	  na	  7	  maanden,	  13	  maanden	  &	  daarna	  jaarlijks	  verslag	  

uitbrengen	  (=	  controle	  op	  de	  snelheid	  v/d	  vereffening)	  

Problematiek	  van	  geschillenbeslechting	  

vb1.	  als	  een	  vennoot	  de	  belofte	  om	  geld	  in	  te	  brengen	  niet	  nakomt	  

vb2.	  aandeelhouder	  die	  altijd	  tegenstemt	  zonder	  reden	  

-‐>	  zou	  normaal	  leiden	  tot	  gerechtelijke	  ontbinding	  maar	  dat	  zou	  een	  straf	  zijn	  

voor	  alle	  vennoten,	  dus:	  

− Uitsluiting	  v/e	  vennoot	  (RB	  v.	  KH):	  procedure	  tegen	  vennoten	  in	  wiens	  hoofden	  

gegronde	  redenen	  bestaan	  –	  wordt	  verplicht	  zijn	  aandelen	  af	  te	  staan,	  worden	  

over	  gekocht	  door	  andere	  vennoten	  aan	  een	  faire	  prijs	  



	   22	  

Deze	  vordering	  kan	  alleen	  ingesteld	  worden	  door	  een	  AH	  met	  een	  groot	  aandeel	  

− Uittreding	  v/e	  vennoot:	  vennoot	  die	  eruit	  wilt	  stappen	  omdat	  in	  de	  hoofden	  

van	  andere	  vennoten	  gegronde	  redenen	  bestaan,	  deze	  vennoten	  worden	  

veroordeeld	  tot	  het	  overkopen	  van	  de	  uitstappende	  aandelen,	  elke	  vennoot	  kan	  

uittreden	  ongeacht	  de	  grootte	  v/h	  aandeel	  

Gegronde	  redenen:	  maken	  het	  functioneren	  v/d	  vennootschap	  onmogelijk	  	  

vb.	  ruzie,	  afwezigheid,	  beloftes	  niet	  nakomen	  

	  

FAILLISSEMENTSRECHT	  

Historiek	  voor	  1997:	  faillissementswet,	  gerechtelijk	  akkoord,	  wetten	  uitstel	  v.	  

betaling	  (laatste	  twee	  werden	  nooit	  toegepast)	  

1997:	  faillissementswet	  wordt	  uitzondering,	  gerechtelijk	  akkoord	  wordt	  de	  regel	  

-‐>	  heeft	  niet	  geholpen	  voor	  o.a.	  Sabena,	  wordt	  vaak	  dwars	  gelegen	  door	  

schuldeisers	  

2009,	  opnieuw	  hervorming:	  faillissementswet	  	  wordt	  terug	  de	  regel,	  invoering	  v/d	  

Wet	  Continuïteit	  Ondernemingen	  (probeert	  zoveel	  mogelijk	  v/h	  bedrijf	  te	  redden)	  

A.	  Het	  eigenlijke	  faillissement	  =	  ‘collectieve	  beslagmaatregel’	  omdat	  zaak	  

onmiddellijk	  in	  handen	  v/d	  curator	  komt	  

Een	  faillissement	  duurt	  lang!	  vb.	  Sabena	  al	  14	  jaar	  

→ Wanneer	  is	  men	  failliet?	  3	  voorwaarden:	  

1. Handelaar	  (art.	  1	  WB	  v.	  KH)	  

− FP	  

o Men	  kan	  ook	  na	  stopzetting	  failliet	  gaan	  als	  staking	  v.	  betaling	  gestart	  

is	  voor	  stopzetting	  

o Een	  overlijden	  stopt	  het	  faillissement	  niet,	  geldt	  tot	  6	  maanden	  na	  het	  

overlijden	  als	  de	  staking	  v.	  betaling	  gestart	  is	  voor	  het	  overlijden	  

− RB	  

o Kan	  nog	  failliet	  gaan	  tot	  6	  maanden	  na	  sluiting	  v/d	  vereffening	  

2. Staking	  van	  betaling:	  men	  kan	  geen	  schulden	  meer	  afbetalen	  en	  krijgt	  ook	  geen	  

geld	  meer	  binnen	  

3. krediet	  moet	  wankelen:	  men	  is	  niet	  kredietwaardig	  genoeg	  om	  nog	  ergens	  geld	  

te	  krijgen	  (valt	  ongeveer	  samen	  met	  2.)	  

→ Vormen:	  
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− Faillissement	  op	  aangifte	  (binnen	  de	  maand	  bekennen)	  =	  “neerleggen	  v/d	  

boeken”	  omdat	  documenten	  o.a.	  boekhouding	  afgegeven	  moeten	  worden	  aan	  de	  

griffie	  v.	  KH	  

− Schuldeisers	  vragen	  faillissement	  aan	  

− Openbaar	  Ministerie,	  stelt	  vordering	  namens	  de	  overheid	  

Hoe	  weet	  het	  OM	  dat	  het	  slecht	  gaat?	  krijgt	  een	  dossier	  v/d	  kamer	  voor	  

Handelsonderzoeken	  

→ Kamer	  voor	  Handelsonderzoeken	  (deel	  v.	  RB	  v.	  KH)	  

Rechter	  detecteert	  bedrijven	  in	  moeilijkheden,	  krijgt	  info	  van	  buitenaf	  vb.	  

achtergestelde	  belastingbetaling	  

Hij	  roept	  zowel	  de	  schuldenaars	  als	  de	  schuldeisers	  bij	  hem	  om	  te	  luisteren	  -‐

>	  stuurt	  hiervan	  een	  verslag	  naar	  de	  kamer	  voor	  HO,	  die	  heeft	  3	  opties:	  

1. Problemen	  zijn	  niet	  ernstig:	  seponering	  

2. Ernstig	  probleem:	  adviseert	  de	  SA	  iets	  aan	  zijn	  probleem	  te	  doen,	  

verwijst	  naar	  Wet	  Continuïteit	  Ondernemingen	  

3. Hopeloos?	  Stuurt	  dossier	  van	  faillissement	  naar	  het	  OM	  

→ Vonnis	  van	  faillissement	  

1. faillietverklaring	  

2. datum	  van	  staking	  van	  betaling	  

3. schuldeisers	  worden	  opgeroepen	  om	  schuldbewijzen	  in	  te	  dienen	  bij	  de	  

curator	  

4. curator	  

5. rechter	  commissaris	  (houdt	  toezicht	  op	  de	  curator)	  

6. uitvoerbaar	  bij	  voorraad	  (wordt	  onmiddellijk	  uitgevoerd,	  ook	  al	  gaat	  men	  

in	  beroep)	  

→ Wat	  na	  het	  vonnis	  van	  faillissement?	  

Curator	  neemt	  dringende	  maatregelen	  vb.	  het	  verkopen	  van	  verderfbare	  goederen	  

o.a.	  etenswaren	  

Maakt	  inventaris	  van	  alle	  Activa	  &	  Passiva:	  

− Voldoende	  actief	  voor	  het	  afwikkelen	  v/h	  faillissement	  

− Onvoldoende	  actief	  (curator	  en	  personeel	  kunnen	  niet	  betaald	  worden)	  -‐>	  

onmiddellijk	  overgaan	  tot	  sluiting	  

Voldoende	  actief?	  Al	  het	  geld	  wordt	  verzameld:	  alle	  schuldvorderingen	  worden	  

geïnd	  en	  alles	  wat	  verkoopbaar	  is	  wordt	  verkocht	  

Wie	  krijgt	  een	  uitkering?	  
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I. Schulden	  van	  de	  failliete	  inboedel	  =	  kosten	  ten	  gevolge	  v/h	  

faillissement	  vb.	  loon	  curator	  

II. Uitkeringen	  aan	  schuldenaars	  (levensonderhoud)	  

III. Schuldeisers	  met	  voorrecht	  die	  vordering	  hebben	  gegeven	  aan	  curator	  

IV. Schuldeisers	  met	  algemeen	  voorrecht	  

V. Gewone	  schuldeisers	  

Curator	  bezorgt	  verslag	  met	  bewijsstukken	  aan	  de	  rechter	  commissaris	  -‐>	  roept	  

vergadering	  van	  schuldeisers	  bijeen	  -‐>	  iedereen	  akkoord?	  sluiting	  v/h	  

faillissement	  

→ Curator	  =	  jurist	  aangewezen	  door	  rechter	  om	  beheer	  te	  voeren	  over	  de	  

bezittingen	  van	  een	  fysiek-‐	  of	  rechtspersoon	  

wordt	  betaald	  door	  het	  faillissement	  

streeft	  naar	  de	  belangen	  van	  zowel	  SE	  als	  SA	  (moeilijk!)	  

→ Rechter-‐commissaris	  =	  houdt	  toezicht	  op	  de	  curator	  

→ Problematiek	  v/d	  verdachte	  periode	  

Als	  men	  zich	  onvermogend	  heeft	  gemaakt	  ten	  nadele	  v/d	  SE	  moet	  men	  alles	  

binnen	  de	  periode	  terug	  zien	  te	  krijgen	  

Hoe	  wordt	  die	  periode	  bepaald?	  Tijd	  tussen	  de	  datum	  van	  staking	  van	  betaling	  

en	  datum	  v/h	  vonnis	  (max.	  6	  maanden)	  

Situaties	  waarin	  goederen	  teruggebracht	  moeten	  worden:	  WB	  v.	  F	  art.	  16,	  17,	  

18,	  19,	  20	  

Art.	  16	  alle	  handelingen	  na	  het	  vonnis	  van	  faillissement	  

Art.	  17	  lijst	  van	  verdachte	  handelingen:	  

I. Schenkingen	  

II. opmerkelijke	  ongelijkheid	  tss	  wat	  men	  ‘verkoopt’	  en	  wat	  men	  ervoor	  krijgt	  

vb.	  auto	  met	  waarde	  van	  €10000	  verkopen	  voor	  €500	  

III. niet-‐vervallen	  schulden	  

IV. vervallen	  schulden	  in	  geld	  die	  men	  terugbetaalt	  in	  natura	  

V. waarborgen	  gegeven	  in	  de	  verdachte	  periode	  voor	  oude	  schulden	  

Art.	  18	  Normale	  handelingen	  uitgevoerd	  tijdens	  periode	  van	  zware	  financiële	  

schulden	  (op	  die	  moment	  door	  beide	  partijen	  geweten)	  

Art.	  19	  Als	  men	  meer	  dan	  15	  dagen	  wacht	  met	  het	  intekenen	  v/e	  hypotheek	  bij	  het	  

aangaan	  v/e	  lening	  (omdat	  men	  in	  de	  tussentijd	  nog	  een	  lening	  zou	  kunnen	  

aangaan)	  

Art.	  20	  Een	  handeling	  ten	  nadeel	  v/d	  SE	  (periode	  maakt	  niet	  uit)	  -‐>	  curator	  moet	  

deze	  intentie	  wel	  kunnen	  bewijzen	  
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→ A	  &	  P	  

Actief:	  

− goederen	  die	  men	  bezit	  

− goederen	  die	  terugkomen	  ten	  gevolge	  van	  de	  verdachte	  periode	  

− goederen	  die	  toekomen	  na	  de	  verdachte	  periode	  

Passief:	  

− schulden	  VAN	  de	  failliete	  boedel	  (kosten	  v/h	  faillissement	  o.a.	  loon	  

v/d	  curator)	  

− schulden	  IN	  de	  failliete	  boedel,	  hebben	  het	  faillissement	  mee	  

veroorzaakt:	  

1. schulden	  met	  waarborg,	  algemeen	  voorrecht	  

2. gewone	  SE	  

3. schulden	  die	  bijzonder	  bevoorrecht	  zijn	  maar	  waarvan	  de	  waarborg	  

onvoldoende	  is	  om	  de	  schuld	  te	  dekken:	  restvordering	  vb.	  gebouw	  dat	  

verlaagd	  is	  in	  waarde	  

→ Welke	  soorten	  schuldeisers?	  Wat	  is	  hun	  positie?	  

Contractuele	  waarborg	  

1) Hypothecaire	  SE	  -‐>	  waarborg:	  onroerend	  goed	  

2) Pandhoudende	  SE	  -‐>	  waarborg:	  roerend	  goed	  

Wettelijke	  waarborg	  

3) SE	  met	  bijzonder	  voorrecht	  -‐>	  waarborg:	  goed	  is	  door	  de	  wet	  bepaald	  

4) SE	  met	  algemeen	  voorrecht	  -‐>	  waarborg:	  alle	  goederen	  vb.	  belastingen,	  

RSZ,	  werknemers	  vb.	  onbetaalde	  koper	  van	  roerende	  goederen	  

5) Gewone	  SE	  -‐>	  geen	  waarborg	  

Vonnis	  =	  fixatie	  v/d	  schuldeisers	  (de	  5	  categorieën	  van	  schuldeisers	  worden	  

bevroren)	  -‐>	  verificatie	  v/d	  schuldvordering,	  alle	  SE	  dienen	  hun	  vorderingen	  in	  

en	  de	  curator	  checkt	  of	  ze	  reëel	  zijn	  -‐>	  proces-‐verbaal	  bij	  RB	  v	  KH	  verificatie	  

v/d	  schuldvordering	  

1),	  2),	  3)	  zijn	  vrij	  want	  ze	  kunnen	  meteen	  het	  goed	  dat	  waarborg	  was	  in	  geld	  

omzetten,	  4),	  5)	  geven	  vordering	  af	  aan	  curator	  

∼ Waarborg	  >	  schuldvordering	  -‐>	  na	  betaling	  van	  de	  schuld	  gaat	  het	  resterende	  

bedrag	  naar	  de	  curator	  

∼ Waarborg	  <	  schuldvordering	  -‐>	  restvordering	  die	  niet	  meer	  bevoorrecht	  is	  

→ Onbetaalde	  verkoper	  van	  roerende	  goederen:	  bijzonder	  voorrecht	  

Clausules	  van	  eigendomsvoorbehoud	  
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→ Retentie	  en	  terugvordering	  

3	  hypotheses:	  

1.	  Je	  verkocht	  je	  goederen,	  tegenpartij	  gaat	  failliet	  maar	  goederen	  worden	  

geleverd	  

2.	  Retentierecht	  =	  het	  recht	  van	  een	  schuldeiser	  om	  een	  goed	  dat	  hij	  onder	  zich	  

heeft	  niet	  af	  te	  geven	  aan	  de	  schuldenaar	  zolang	  

zijn	  prestatie	  of	  inspanning	  niet	  is	  betaald	  vb.	  de	  garage	  hoeft	  de	  auto	  niet	  af	  

te	  geven	  als	  de	  reparatie	  niet	  wordt	  betaald	  

3.	  Terugvorderingsrecht	  =	  wanneer	  men	  verneemt	  dat	  de	  zaak	  failliet	  is	  kan	  men	  

de	  goederen	  proberen	  tegen	  te	  houden	  nog	  voor	  ze	  geleverd	  zijn	  

→ Lopende	  contracten 

faillissement:	  contracten	  blijven	  verder	  lopen	  

uitzonderingen:	  uitdrukkelijk	  bindend	  beding	  en	  intuitu	  personae	  overeenkomsten	  

(behalve	  arbeidsovereenkomsten,	  waarbij	  eerst	  ontslag	  moet	  plaatsvinden)	  

→ Verschoonbaarheid	  (alleen	  voor	  FP):	  ongelukkig	  en	  ter	  goede	  trouw?	  Overheid	  

doet	  alle	  schulden	  verdwijnen	  

B.	  WET	  CONTINUÏTEIT	  ONDERNEMINGEN	  

× Doel:	  bedrijven	  of	  stukken	  van	  bedrijven	  proberen	  te	  redden	  

× Wie	  kan	  er	  beroep	  op	  doen?	  

I. Handelaren	  

II. Burgerlijke	  vennootschappen	  met	  de	  vorm	  van	  een	  handelsvennootschappen	  

(vrije	  beroepen	  niet!)	  

III. Landbouwvennootschappen	  

IV. Ambachtslieden	  

V. Initiatief	  –	  onderneming	  moet	  zelf	  initiatief	  nemen	  

VI. Mogelijkheden:	  buitengerechtelijke	  reorganisatie	  (preventieve	  fase)	  =	  

minnelijk	  akkoord	  met	  minstens	  2	  schuldeisers,	  gebeurt	  buiten	  RB	  

OF	  gerechtelijk	  akkoord:	  

1. vordering	  bij	  RB	  v	  KH	  

2. vanaf	  instelling	  van	  vordering	  kan	  men	  niet	  meer	  failliet	  gaan	  en	  is	  

men	  beschermt	  tegen	  zijn	  SE	  

3. rechter	  van	  RB	  v	  KH	  wordt	  aangesteld	  om	  onderzoek	  te	  doen	  

(formaliteiten,	  inhoudelijk,	  is	  de	  continuïteit	  wel	  bedreigd?)	  

geeft	  verslag	  aan	  RB,	  vergadering	  in	  raadkamer	  

Nee?	  -‐>	  faillissement	  

Ja?	  Periode	  van	  6	  maanden	  (max.	  24	  maanden)	  met	  diverse	  mogelijkheden:	  
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1) minnelijk	  akkoord	  met	  minstens	  2	  SE	  (bijstand	  van	  

gerechtsmandataris)	  

2) collectief	  akkoord	  met	  alle	  SE	  

hiervoor	  moet	  men	  eerst	  een	  reorganisatieplan	  maken	  (bijstand	  van	  

gerechtsmandataris),	  dit	  houdt	  in:	  duidelijk	  maken	  van	  oorzaken	  

en	  problemen	  én	  hoe	  men	  van	  plan	  is	  dit	  op	  te	  lossen	  

de	  SE	  moeten	  over	  het	  plan	  stemmen	  

3) overdracht	  van	  (deel	  van)	  bedrijf	  door	  gerechtsmandataris	  

Als	  de	  handelaar	  zelf	  geen	  initiatief	  neemt	  kunnen	  3den	  zelf	  naar	  de	  RB	  v	  KH	  

stappen	  met	  het	  voorstel	  om	  voor	  hen	  interessante	  stukken	  over	  te	  kopen	  

	  


