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Inleiding

• Verbintenissen  vloeien  voort  uit  overeenkomsten,  maar  niet  enkel  uit

overeenkomsten. Overeenkomst = samenvallen van de wil van 2 partijen. (de wil van 2

of meer partijen valt hier samen, ze moeten dus akkoord gaan)

• Een overeenkomst is een rechtshandeling! Dit is een handeling gesteld met de

doelstelling om juridische gevolgen te hebben. Ze is ook meerzijdig: er is altijd het

samentreffen, het akkoord van de partijen. Een verbintenis kan niet akkoord worden

verklaard.

Soorten verbintenissen:

• - eenzijdige 

• - wederkerige 

• Verschil? Bij een éénzijdige overeenkomst, komen minstens 2 partijen overeen,

maar er is maar één persoon/partij die tot iets verplicht is. Typisch voorbeeld: schenking

• Bij  een  overeenkomst  verbinden  beide  partijen  zich  tot  iets:  vb.

koop/verkoopverbintenis.

•

• - Benoemde overeenkomsten --> worden wettelijk geregeld/ voorzien. Deze zijn

erkend door de wetgever en gaat deze overeenkomst reglementeren. Verplichtingen

ene partij tegenover andere. vb. koop/huur overeenkomst.

• - Onbenoemde overeenkomsten --> overeenkomsten bestaan, maar werden niet

door de wet geregeld. Door inventieve partijen. (vernieuwend) vb. Franchising (< US)  

• Tenzij  er  zwakke  partijen  zijn,  kan  de  wet  ingrijpen  en  er  een  benoemde

overeenkomst van maken.
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• -  Consensueel -->  u  hebt  een consensus,  een overeenkomst  die  mondeling

gesloten kan worden. (burgerlijk recht gaat uit van de consensuele overeenkomst)

- plechtig --> er is een vormvereiste nodig. Vb. Huwelijk: u kan maar pas gehuwd zijn 

als u de hele procedure doorlopen hebt. (door de wet bepaald)

HOOFDSTUK 8: TENIETGAAN VAN OVEREENKOMSTEN (p 
II 143)

• Hoe komt een overeenkomst tot z’n einde?

Nietigheid

• Je moet denken, er is aan de basisvoorwaarde van de overeenkomst iets niet

nageleefd.  Nietig is: er is geen overeenkomst meer.

Ontbinding

• Er was in het begin wel een geldige overeenkomst, maar werd ontbonden (door

de partijen)

• ontbinding door wederzijdse toestemming

• gerechtelijke ontbinding

• ontbinding wegens overmacht

Eenzijdige opzeggingen
‘niemand  kan  zich  voor  het  leven  binden’.  Mogelijkheid  tot  opzegging.  Voorbeeld

ontslag  =  eenzijdige  opzegging.  Er  zijn  wel  consequenties  zoals  vb.

uitbetalingsvergoeding.
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De uitvoering van een overeenkomst
Bij uitvoering van verbintenis doet de verbintenis uitdoven. De niet-correcte uitvoering

geeft aanleiding tot contractuele aansprakelijkheid.

Schuldvernieuwing
Overeenkomst  blijft  bestaan,  onder  de  vorm  van  een  nieuwe  overeenkomst.  Vb.

schuldvernieuwing. 
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Schuldvergelijking
Impliceert het tenietgaan van 2 schulden (en schuldvorderingen) die van twee personen

tegenover elkaar hebben, ten belopen van het geringste bedrag. Vereist is wel dat deze

personen ook dezelfde hoedanigheid hebben.

Schuldenaar en schuldeiser, hebben beiden een schuld bij elkaar.  schuldvergelijking.

Vb. Persoon A heeft een schuld van 1000 euro bij persoon B. Persoon B heeft een schuld

bij persoon A van 500 euro. Gevolg: schuld van persoon B valt weg en aan persoon B

moet enkel nog 500 euro worden terugbetaalt.

Schuldvermenging
Wanneer dezelfde persoon de hoedanigheden van schuldeiser en schuldenaar verenigt,

dan  leidt  dit  tot  het  tenietgaan  van  de  overeenkomst.  Vb.  Erfgenaam  erft  de

schuldvordering tegenover zichzelf, huurder koopt huis.

Bevrijdende verjaring
Overeenkomst verdwijnt door verloop van tijd.

BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

De koop-verkoop (definitie)
De koop is een overeenkomst waarbij de verkoper een zaak of een recht overdraagt aan

de koper tegen een prijs die geld die de koper zal betalen. Bestanddelen van de koop

zijn: 

- een levering van een zaak op grond van een 

- eigendomsoverdracht

- met de waarborg van het eigendomsrecht,

- tegen een koopprijs.
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HOOFDSTUK 2 DE HUUROVEREENKOMST

Definitie
Huur/verhuur=  is  overeenkomst  waarbij  de  verhuurder  zich  ertoe  verbindt  aan  de

huurder het gebruik en het genot van een zaak te verstrekken tegen de betaling van

een prijs. 

Essentie: ene partij verschaft de andere een zaak tegen de betaling van een prijs.

HOOFDSTUK 3 DE VOORNAAMSTE ANDERE 
OVEREENKOMSTEN

Leasingovereenkomst
=Overeenkomst  tussen  partijen  waarbij  de  ene  partij  aan  de  andere  partij

(leasingmaatschappij) de opdracht geeft een bepaald goed te kopen. Deze partij zal het

goed  kopen  volgens  de  instructies  van  de  andere  partij.  Waarbij  vervolgens  de

leasingsmaatschappij het aangekochte goed zal verhuren aan de opdrachtgever. Deze

verhuring gebeurt tegen een betaling. Als de huurovereenkomst ten einde komt, dan

krijgt de opdrachtgever het recht om het goed tegen de restwaarde te kopen. (tijdens

de verhuring verliest het goed z’n waarde)

Is belangrijk bij  faillissementen. De leasinggever komt in dit  geval al zijn producten

terughalen en zal dus niet naar de schuldeisers gaan. (vb Sabena)

Dading
Overeenkomst  waarbij  twee  partijen  een  geschil  beëindigen  of  voorkomen  door

wederzijdse  toegevingen  (en  contractueel  vast  te  leggen).  Vb

verzekeringsmaatschappijen.
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Aanneming
Is een overeenkomst die zeer veel voorkomt en die zonder dat je het weet, vaak afsluit.

(ook buiten bouwsector)

= overeenkomst waarbij de verhuurder van diensten zich ertoe verbindt materiële of

immateriële prestaties te leveren tegen betaling. Vb. Advocaten, garagisten, kapper, …

Lastgeving
(weten waar het om gaat, komt vaak voor in vennootschapsrecht)

Is overeenkomst tussen lasthebber en lastgever. ‘Zou u voor mijn naam en voor mijn

rekening willen optreden?’ De persoon die de opdracht krijgt om rechtshandelingen te

stellen  in  de  andere  persoon  zijn  verantwoordelijkheid.  De  lasthebber  is  dus  niet

gebonden aan de overeenkomst, maar wel de lastgever.

Persoonlijke zekerheden
Zakelijke zekerheden (hypotheek) gaat over een zaak.

Persoonlijk: iemand heeft een schuldvordering, de schuldenaar zal ook een waarborg

geven, maar die waarborg zal een persoon zijn. 

Vb.  Borgtocht (!!  Kennen!!!)  Een ander persoon dan de schuldenaar zal  zich borg

stellen voor de schuldvordering. Twee varianten:

-             delcredere overeenkomst  = ook een borg, iemand die zich bijkomend waarborg

stelt voor de schuldvordering. Maar hier zal deze borgstelling tegen een betaling van

een loon zijn.

-                 kredietverzekering   = iemand die zich borg zal stellen, maar aan deze persoon

wordt een premie betaald.

Problematiek van de onrechtmatige daad. (II 162):
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Hoofdstuk  2  AANSPRAKELIJKHEID  VOOR  EIGEN  DAAD
(kennen!!)
1382 van burgerlijk wetboek !! “Als iemand een fout begaat en door die fout ontstaat

schade, en er zit een oorzakelijk verband tussen fout en schade (schade is gevolg van

fout) dan is diegene die de fout begaat verplicht om de schade te betalen.”

Degene die schade leidt en dus vergoeding wilt, moet 3 dingen bewijzen.

-                 Fout  : overtreding van een wettelijke regel. Als u een handeling stelt waardoor u

een wettelijke regeling overtreedt, maakt u reeds een fout.

-                 Fout   (2
e situatie): wanneer u zich niet gedraagt, zoals een zorgvuldig huisvader

geplaatst  in  dezelfde  omstandigheden.  We hebben  een zorgvuldigheidsplicht,  als  u

hiervan  afwijkt  dan  begaat  u  reeds  een  fout.  

vb. (1) Actief optreden: u wilt oversteken op het zebrapad, en er stopt net een auto om

een persoon te laten uitstappen. U geeft die deur een klap en er raken vingers tussen.

(2) Passief optreden: winter, u komt buiten en merkt op dat uw dakgoot los zit. U gaat

ervan uit  dat  die  vanzelf  zal  loskomen.  Dit  gebeurt,  maar  op  het  moment  dat  de

postbode langskomt. = fout. (3) Fout door onzorgvuldigheid: Koper koopt scherp mes,

laat het niet inpakken. Hij stapt op de bus, bus stopt fel de tas, met het mes, raakt een

andere passagier.

-                 Schade (materieel & moreel):   iemand in een kwade bui uitschelden. Die persoon

voelt zicht gekwetst en kan je aanklagen voor morele schade.

-                 Oorzakelijk verband  : aantonen dat de schade gevolg is van de fout. Je moet dus

de fout bewijzen.

SLUITING INLEIDING TOT HET RECHT

Verschilpunten handelsrecht versus burgerlijk recht

• - bewijsrecht

• - bevoegde rechtbanken

Bewijsregels handelsrecht
= bewijzen van bepaalde rechtshandelingen (hoe?)
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 hoe de inhoud van een overeenkomst bewijzen?

Basisregel: in het handelsrecht gaat men veel soepeler bewijzen (eenvoudiger dan BR)

“hoe bewijst u ten opzichte van een handelaar?”

Burgerlijk recht:

• onderscheid  tussen  waarde  van  transacties  (375  euro)  of  schriftelijk  bewijs

(+375euro)

• schriftelijk enkel tegengaan met ander schrift

Bewijskracht

6 versoepelingen:

• geen onderscheid in waarde/bedragen van transacties

• je kan altijd bewijzen met alle middelen

• via één bestaand geschrift kan je perfect bewijzen ( het aantal originelen moeten

niet vermeld worden, of aantal opgemaakt als aantal partijen)

• je kan tegen bestaande geschriften alle andere bewijsmiddelen aanwenden om te

weerleggen (kan in burgerlijk enkel met een ander geschrift)

• de datum van de overeenkomst:

de datum die op een geschrift staat is de juiste datum (geen datumversoepeling)

•
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• 2 extra bewijsmiddelen (bijkomende middelen) die geen volwaardig middel zijn in

het burgerlijk recht:

o               Factuur   (verplichting vanuit het fiscaal recht, btw-plichtige)

 Wat? Fiscale wetgeving bepaald wat er op een factuur moet staan.

Vooral  belangrijk  is  dat  het  over  2  zaken  duidelijkheid  brengt,

namelijk: voorwerp van de transactie – er komt duidelijkheid over

een schuldvordering in geld. (er is dus een partij die moet betalen in

geld)

 Bewijskracht? 

• Een factuur is een eenzijdig opgesteld document  (daarom is

het  niet  geldig  in  het  burgerlijk  recht),  er  staat  geen

handtekening op!

• Handelaar  schrijft  factuur  uit  naar  aanleiding  van  wat  de

consument koopt. Kan men een factuur gebruiken tegen de

handelaar die het factuur uitschreef? (altijd twee situaties:

handelaar  niet handelaar. Facturen kunnen altijd gebruikt

worden  tegen  de  handelaar  die  ze  uitschreef.  Dan  is  het

belangrijk voor wie de factuur bestemd was: voor handelaar

of niet-handelaar. 

• Kan  een  handelaar  zijn  eigen  factuur  gebruiken  als

bewijsmiddel?  Factuur  bestemd  aan  niet-handelaar

(=burgerlijkrecht) is dus niet geldig tegenover niet-handelaar.

Maar ook al bent u niet-handelaar de factuur die u ontvang

kan wel  gelden in  de bewijsvoering,  als  je  bv een factuur

ontvangt  waarmee  je  niet  akkoord  gaat  moet  je  dit

onmiddellijk melden (schriftelijk!). 

• Factuur zijn bewijskracht tegen ander handelaar: ja, als de

ontvangende  handelaar  de  factuur  aanvaard  heeft  (=niet

protesteren). Mogelijkheden: stilzwijgende aanvaarding (niet
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protesteren)  en  (gedeeltelijke)  betaling,  melding  in

boekhouding is een uitdrukkelijke aanvaarding.

•
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• Bewijskracht  van  de  algemene  voorwaarden?  Twee

hypotheses. Maar pas op dat men hier een handelaar zijn

factuur  gebruikt  tegen  andere  handelaar,  want  tegen

niet-handelaar is het geen volledig bewijsmiddel.

o Situatie1: algemene voorwaarden staan er niet voor

de eerste keer. (ze moeten reeds voorkomen op de

bestelbon, die wél ondertekend wordt. Factuur niet)

o Situatie 2: Als u de factuur aanvaard wordt, aanvaardt 

u ook de algemene verkoopsvoorwaarden (als er geen

bestelbon is).

o               Boekhouding      

 Opgelet: ook dit is een eenzijdig opgemaakt document

 Bewijskracht? 

• Als mensen tegen een handelaar ingaan, of de handelaar wil

ingaan tegen anderen. (handelaars  niet-handelaars)

• U  kan  als  niet-handelaar  altijd de  boekhouding  van  de

handelaar tegen hem gebruiken. Maar hoe geraakt u aan de

boekhouding van een handelaar? Moet altijd gebeuren via de

rechtbank. (openlegging van boekhouding of overlegging van

boekhouding)

o               Openlegging  :  informatie  verschaffen  met  betrekking

van een welbepaalde transactie.  Info zoals terug te

vinden  in  de  boekhouding.  Deze  openlegging  kan

altijd opgelegd worden door de rechtbank.

o               Overlegging  :  gaat  verder  dan  openlegging.  De

handelaar  moet  zijn  volledige  boekhouding  ter
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beschikking stellen van de rechtbank. Kan alleen in

welbepaalde omschreven situaties voorkomen. (5 tal)

• Een handelaar  kan zijn  eigen boekhouding niet  gebruiken

tegen een andere niet-handelaar (die valt  onder burgerlijk

recht). Nogmaals boekhouding is een eenzijdig document.
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• Handelaar kan zijn eigen boekhouding wel gebruiken tegen

een andere handelaar, maar onder bepaalde voorwaarden.

o Geschil met andere handelaar

o Transactie moet betrekking hebben op een daad van

koophandel

o Alleen gebruiken wanneer het een wettelijk gehouden

boekhouding  is.  Ze  moet  dus  volledig  in

overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten.

o De  rechter  moet  het  bewijs  via  de  boekhouding

aanvaarden.  (is  niet  verplicht  om  het  altijd  toe  te

laten) Reden waarom het is toegestaan? De boeken

controleren elkaar. 

Bevoegde rechtbanken (voor handelaren)

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL beslecht geschillen tussen en met handelaren.

Een niet-handelaar hoort niet thuis in de rechtbank van koophandel. Maar als je een

handelaar wil dagvaarden kan je wel naar deze rechtbank.

Organisatie:

Er is per arrondissement een rechtbank van Koophandel. Hoe is deze samengesteld? Er

is niet één rechtbank. Ze is opgedeeld in Kamers afhankelijk van de grootte van het

arrondissement.  (Antwerpen  heeft  bijvoorbeeld  vele  kamers  omdat  het  een  groot

arrondissement is.) Elke Kamer is gespecialiseerd (scheepsbouw,…).

Samenstelling:

Drie magistraten.  Voorzitter  en naast  de voorzitter  zitten rechters in  handelszaken.

Verschil?  D  voorzitter  is  een  beroepsmagistraat  (aangesteld  door  de  Koning).  De

rechters in handelszaken zijn leken. Dit zijn mensen die eveneens aangeduid zijn door

de Koning, maar moeten een aantal voorwaarden vervullen. Bijvoorbeeld:

- minstens 30 jaar oud.

- minstens 5 jaar eervolle handel hebben gedreven.

- nodige beroepservaring. – bestuur van een vennootschap, vereniging,…
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Het lekenrechter zijn is maar voor een bepaalde periode. Deze mensen zullen dus meer

ervaring hebben vanuit de praktijk. Vaak speelt ook het gewoonterecht hier een rol. De

voorzitter leidt de debatten en de zittingen, hij doet het woord. 
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De  medevoorzitters  zeggen  meestal  niet  veel  (“bloempotten”).  Maar  door  hun

kennisgerichte vragen, kunnen ze geschillen wel vaak snel oplossen.

Er  zijn  lijsten  waarin  mensen  worden  voorgedragen  (UNIZO).  Je  kan  niet  zomaar

medevoorzitter worden.

 Bevoegdheden

2 bevoegdheden:

- Eerste aanleg

- Beroep

• wetboekje: art.2 paragraaf 1&2

Handelsvennootschappen p35

Commerciële maatschap
- VOF

- COMM. V.

- De tijdelijke handelsvennootschap

- De stille handelsvennootschap

- BVBA

- NV

- COMVA

CV - coöperatieve vennootschap
- CVBA: beperkte aansprakelijkheid

- CVOHA:  onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid

- ESV: Economisch samenwerkingsverband

- SE: Europese NV

- SCE: Europese CV
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Er is sprake van een gesloten systeem, de wetgever voorziet een aantal handelsvormen

en een handelaar is dus verplicht om deze vennootschapstypen te volgen (één van..) er

kan geen nieuw vennootschapstype gecreëerd worden.

Verschil paragraaf 1 & 2?

1 zonder rechtspersoonlijkheid, 2 zonder.

Wat is rechtspersoonlijkheid? P 45
Identificatie in het rechtssysteem.

Zelfstandige entiteit met dezelfde kenmerken van een fysiek persoon:

- Volwaardig rechtssubject

- Kan volwaardig optreden in het rechtspersoon

- Juridisch bekwaam (vb. Contracten sluiten)

• EX Schuldeisers van vennootschappen kunnen wél komen aan het vermogen

van de vennoten. Het is NIET automatisch hetzelfde als beperkte aansprakelijkheid.  

Wat is beperkte aansprakelijkheid?
Er  is  een  deel  van  het  persoonlijk  vermogen  afgezonderd  waarop  het

ondernemingsrisico  van  toepassing  op  is.  Bij  beslagneming  kan  men  niet  verder

  aanspraak nemen op de rest van je persoonlijk vermogen.

Bewijs: rechtspersoonlijkheid  beperkte aansprakelijkheid

Zie schets p 45: potje van onverdeeldheid

Wat kan er gebeuren bij vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid? 

1.             Vennoot krijgt schulden (persoon!)   

 Er moet eerst een einde komen aan de onverdeeldheid (persoonlijke goederen),  

vooraleer ze individueel verder kunnen gaan eisen. (vennootschapspotje)
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2.             Vennootschap (firma) krijgt schulden   

 Vermogen van vennootschap  persoonlijk vermogen van vennoten? Ja kan, want

er is geen afgescheiden entiteit = onbeperkte aansprakelijkheid

er is geld gestoken in de vennootschap maar, je weet niet hoeveel schuldeisers 

kunnen terugvragen. Je kan 1000€ in het potje hebben gestoken, firma krijgt 

schulden je moet mee 100 000 € betalen

Mét rechtspersoonlijkheid?

1.             Vennoot krijgt schulden (persoon  !)

beslaglegging op persoonlijke goederen  er kan geen beslag gelegd worden op het 

vermogen van de vennootschap. Het kan wel gebeuren dat schuldeisers beslag 

leggen op de aandelen (en die verkopen), maar je kan niet uit de vennootschap halen

wat je er hebt ingestoken.

2. Vennootschap (firma) maakt schulden

 kijken naar type vennootschap

a.             Mét rechtspersoonlijkheid – onbeperkte aansprakelijkheid  

  Rechtspersoonlijkheid maakt niet uit, als er schulden zijn komen de 

schuldeisers bij het persoonlijk vermogen.

b.             Mét rechtspersoonlijkheid – beperkte aansprakelijkheid:  

  Waterdichtschot: bij schulden kunnen de schuldeisers nooit bij het 

persoonlijk vermogen geraken.

Burgerlijke vennootschappen met de vorm van een 
handelsvennootschap
Landbouw: burgerlijke maatschap = onbeperkte aansprakelijkheid. (!!)  probleem!

OPLOSSING: Niet-handelaren kunnen ook een type kiezen dat eigenlijk voorzien is voor

handelaren.  Dus mensen die  géén handelaar  zijn  (burgerlijke  vennootschappen)  die

toch een vennootschap kiezen. (beschreven in  art 2 par 1 of 2) Al het volgende is ook

op deze personen toepasbaar.

Hoe weet men of iets een zuivere handelsvennootschap is of een burg. vennootschap

met de vorm van een handelsvennootschap? 
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 kijken naar de statuten.  Vb.  Vennootschap opgericht om tandartsenpraktijk  uit  te

buiten  vennootschap opgericht om frituur uit te buiten.

Begrippen
- Rechtspersoonlijkheid (entiteit in het verlengde van de vennoten)

- Beperkte aansprakelijkheid

o Inbreng om vennoot te worden, als het fout gaat ben je enkel je inbreng

kwijt. (Vb. Dexia)

- Onbeperkte aansprakelijkheid

o Inbreng om vennoot te  worden,  maar je kan voor véél  meer dan de

inbreng aansprakelijk gesteld worden

o        Ieder voor zijn deel:   totale schuld gedeeld door aantal vennoten.

o        Hoofdelijk:   iedere vennoot kan aangesproken worden voor de volledige

vennootschapsschuld. (“je pakt hem bij z’n hoofd”) – uiterlijke tekenen

van rijkdom kunnen meespelen.

- Personen vennootschappen

o Vb. VOF

o        Intuitu personae overeenkomsten  ; overeenkomsten gesloten omwille van

wie u bent (arbeidsovereenkomst: men wil dat U bij de werkgever gaat

werken)   de persoon van de contractspartij is determinerend. Zelfde

kenmerken: personen van deze vennootschap zijn determinerend bij het

oprichten van de vennootschap.

o Gevolg: Het lot van de vennoten is belangrijk voor het voortbestaan van

de  vennootschap.  Er  gebeurt  iets  met  een  vennoot,  einde  van  de

vennootschap.

o ‘aandelen’  (recht  dat  je  krijgt  als  je  investeert)  zijn  principieel

onoverdraagbaar. Je kan ze dus niet overdragen.
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o Bestuur: vertrouwen in medevennoten, dus bestuur is niet nodig. Alle

vennoten kunnen besturen.
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- Kapitaalvennootschap

o Vb. NV

o Het  doet  er  niet  toe  wie  de  vennoten  zijn.  Enige  belang  is  kapitaal

  hebben.

o Gevolg: Hat er gebeurt met de vennoten speelt geen rol.

o Aandelen zijn wél overdraagbaar.

o Plicht om bestuur op te richten. Zomaar en aandeelhouder kan niet mee

de vennootschap besturen, daar is vast bekwaam volk voor nodig.

- Tussenvormen (kapitaal/personen)

o Vb. BVBA: besloten vennootschap  biedt zekere intimiteit

o Is tóch een kapitaalvennootschap  het lot van de vennoten speelt geen

rol (aandelen gaan over naar erfgenamen)

o Er bestaat een plicht om een bestuur aan te stellen

o Aandelen hebben geen vrije overdracht. Er is toestemming nodig van

medevennoten om aandelen te kunnen verkopen.

- Vennootschap met vast kapitaal

o Zijn vaak vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

o Vast  kapitaal,  kapitaal  kan  enkel  wijzigen  mits  strenge  regels,  mits

respect met de schuldeisers.

- Vennootschap met variabel kapitaal

o Vaak vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid

o Variabel kapitaal: kapitaal kan makkelijk (hoog/laag) fluctueren.
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- Continu bestuur

o Vb. VOF

o Mogelijkheid om een bestuurder aan te stellen die blijft  voor de hele

vennootschapsduur (vb. Familiaal bedrijf)

- Discontinu bestuur

o Vb. NV

o Bestuur  wordt  aangesteld,  maar  moet  om  de  zoveel  jaar

herbevestigd/herbenoemd worden door de aandeelhouders

Types vennootschappen (paragraaf 1&2)
Groot deel van deze types komt later niet meer terug. Later: regels in het algemeen

(3-tal types zullen blijven voorkomen)

VOF – vennootschap onder firma

- art2;2 – mét rechtspersoonlijkheid

- Eigen vermogen

- Personen vennootschap

- Zo goed als niet gereglementeerd < als u deze opricht kan u deze voor een stuk

zelf vorm geven.

- Vennoten  (allemaal)  zijn  onbeperkt  aansprakelijk  +  hoofdelijk   schuldeisers

kunnen @ persoonlijk vermogen van vennoten – men kan 1 iemand aanspreken voor de

volledige schuld.

- Wie richt op?  Oprichten omdat er geen reglementering bestaat, er moet naar

buiten  toe  weinig  informatie  worden  gegeven,  bij  activiteit  met  juridische

vorm/structuur  maar  geen  economisch  risico.  Wordt  soms  opgericht  door  andere

vennootschappen.  (vb. Meerdere NV’s)  Als de VOF failliet  gaat,  komt men naar de

vennootschap NV en botst men alsnog op de beperkte aansprakelijkheid.

COMV – commanditaire vennootschap

- Art 2;2 – mét rechtspersoonlijk

- Parallel met eigenschappen van VOF
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- Verschil: 2 soorten van vennoten

o        Stille vennoten   – geldschieter; investeert en daar stopt zijn activiteit

 beperkte aansprakelijkheid

o        Werkende vennoten   – steekt geld in de vennootschap maar is ook actief

in de vennootschap

 onbeperkte – hoofdelijke aansprakelijkheid (kunnen 

vennootschappen zijn met beperkte aansprakelijkheid)

- Komt vaak voor: bij hele grote bedrijven vb. C&A

- Waarom? Weinig regels en weinig informatie naar buiten toe. Aansprakelijkheid

botsen op werkende vennoten. (beperkte aansprakelijkheid)

Tijdelijke handelsvennootschap

- Art 2;1- géén rechtspersoonlijkheid

- Onverdeeldheid  van goederen

- Typisch:  tijdelijk  oprichten.  (voor  enkele  jaren)  –  oprichten  om een bepaald

project te realiseren, beperkt in tijd.

- Komt veel voor: vb. Bouwprojecten; werkzaamheden centraal station

- Waarom?  Zo  goed  als  geen  voorwaarden/regels  over  de  werking  van  deze

vennootschap. 

- Vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk + hoofdelijk

- Praktijk:  wordt  vaak  opgericht  door  vennootschappen  met  beperkte

aansprakelijkheid (NV).

Stille handelsvennootschap – handelsvennootschap in deelneming – occulte 

handelsvennootschap

- naar buiten toe zie je vaak niet dat het een vennootschap is

- Art. 2;1 – geen eigen vermogen

- 2 soorten vennoten

o stille vennoten 

o werkende vennoten 

- Worden vaak gecreëerd, maar niet afgeschaft
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BVBA – besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

- Art2;2 – mét rechtspersoonlijkheid

- Eigen vermogen

- Tussenvorm (kapitaal/personenvennootschap)

- Minstens 2 vennoten (altijd, alle types)

- Is uitermate gereglementeerd (!), zelfs over reglementering

- Komt zéér veel voor

- Beperkte aansprakelijkheid  waterdichtschot tussen vennoten en vennootschap

(=essentie), maar deze beperkte aansprakelijkheid zal niet altijd standhouden

o Situaties waarbij men dit schot wegtrekt: ‘situaties van doorbraak van

    beperkte  aansprakelijkheid’   –  schuldeisers  kunnen  hier  toch  aan

persoonlijk vermogen = uitzonderingssituatie (3vormen)

 (zelf in de hand) Conventionele doorbraak

  conventie=overeenkomst  men gaat per overeenkomst 

toestemmen in onbeperkte aansprakelijkheid – komt vaak voor als

de vennootschap schulden heeft, of schulden gaat maken. Eén of 

meerdere vennoten moeten instemmen op beperkte 

aansprakelijkheid. Zo heeft de bankier meer zekerheid.

        Wettelijke doorbraak  

  Zijn vaak situaties waarbij er iets is gebeurt wat niet reglementair 

is. (oprichtersaansprakelijkheid = onbeperkt) – Hier heeft u als 

vennoot geen vat op.
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        Gerechtelijke doorbraak  

  Gebeurt vaak als de vennootschap in moeilijkheden zit (vb. 

faillissement), waarbij één of meerder vennoten worden 

gedwongen naar onbeperkte aansprakelijkheid. (bij fouten die 

gevonden worden tijdens procedure, bijvoorbeeld: misbruik van 

rechtspersoonlijkheid) 

= misbruik van vennootschap > situaties waarin wordt 

vastgesteld dat het niet de vennootschap was die handeldreef, 

maar de personen erachter. Vaststelling: aan de hand van feiten:

•        Voorbeeld1:   ‘vennoten met losse handjes’, ze kunnen niet

uit  de  kassa  blijven.  Vb.  tuin  aanleggen met  factuur  op

naam van de vennootschap.

•        Voorbeeld2:   Vennootschap functioneert niet als het hoort.

EBVBA  –  EBV  –  eenpersoons  gesloten  vennootschap  met  beperkte

aansprakelijkheid

Is gekomen naar aanleiding van volgende problematiek.

Basisregel:  oprichting  van  vennootschap  met  minstens  2  vennoten.  (=  soort

overeenkomst) Er is geen max. aantal vennoten.

Probleem: mensen die alleen willen handeldrijven. Verleden: familielid bij betrekken.

Deze personen werden aangeduid als medevennoot, maar waren eigenlijk van geen tel.

(UNIZO heeft hiervoor gestreden)

Oplossing: BVBA opgericht door één persoon

- Regels lopen parallel met BVBA

- Anekdote: bestuursvergadering met 1 vennoot 

- Kan  enkel  worden  opgericht  door  één  fysiek  persoon.  (niet  door  andere

vennootschappen)

o Als  een  vennootschap  deze  vorm  wel  opricht,  wordt  men  in  de  EBV

onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk (=sanctie)

- Men mag maar één vennootschap onder deze vorm oprichten
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o Bij oprichting van 2e  onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk

- Aparte kapitaalvereisten (hoger)

- Komt vaak voor in Medisch vrije beroepen

- EBVBA kan bestuursmandaten hebben in andere vennootschappen (zie statuten)

- EBV + EBV = BVBA

- EBV  +  EBV  +  BVBA  =  Coöperatieve  vennootschap     schema  wat  kan

voorkomen

S-BVBA – starters - Bvba

Moet niet perse door jonge mensen worden opgestart.

Probleem bij jonge starters: niet veel kapitaal (Min. 18 550€)

Oplossing: S-BVBA (weer variant van BVBA) met mogelijkheid om de eerste 5 jaar de

vennootschap op te richten met een kapitaal tussen €1 en € 18 550.   mooi, maar

nieuw probleem: oprichting moet gebeuren via notaris  (kost  veel),  geld nodig voor

activiteit, lening: kapitaal van €1 is niet kredietwaardig, plus andere kosten.

- Kan enkel worden opgericht door fysieke personen 

o EBV – 1 vennoot

o BVBA – meerdere vennoten

NV – naamloze vennootschap

- Art. 2;2 – mét rechtspersoonlijkheid

- Eigen vermogen

- Zuivere kapitaalvennootschap

- Beperkte aansprakelijkheid (doorbraak kan ook hier)

- Zeer uitgebreide reglementering (zoals BVBA, over gereglementeerd)

- Hogere kapitaalsvereisten

- Kapitaalsactiviteiten

Comm. VA – commanditaire vennootschap op aandelen

- Loopt parallel met NV

- Waarom dan Comm.VA  historisch; vroeger mocht je enkel NV oprichten met

minstens 7 vennoten  Comm. VA kon je oprichten met minstens 2 vennoten.
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Coöperatieve vennootschap

Is  heel  actueel.  (ACW/  Dexia  –  CERA/KBC)  –  voordelen  in  natura  (korting,

vennotenvoordelen) SABAM: nadruk op samenwerking.

- ‘Coöperatie’ = samenwerking < uit periode van arbeidsbeweging in België

- Via  vennootschap  vermogensvermeerdering  realiseren  (doel  vennootschap):

Arbeidersbeweging zei:  “nadruk leggen op samenwerking,  vermogensvermeerdering

mag  ook  vermogensvoordeel  zijn.”  Vermogensvoordeel:  vermogen  gaat  niet  perse

vergroten, je kan ook een kostenbesparing hebben. (Voordeel vennoten)
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- Minstens met 3 vennoten bij oprichting (!)

- CVBA – coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

- CVOHA  –  coöperatieve  vennootschap  met  onbeperkte  (hoofdelijke)

aansprakelijkheid

ESV – Economisch samenwerkingsverband (<Europa)

Vertoont atypische kenmerken, doordat het werd opgelegd door Europa.

- Art. 2;2 – mét rechtspersoonlijkheid

- (!) géén eigen kapitaal

- Vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk

- Doel: ondersteuning van de activiteiten van de deelnemende ondernemingen

(niet zelfstandig, maar men probeert de activiteiten van je leden te ondersteunen)

EESV – Europees economisch samenwerkingsverband

- Staat niet in Art. 2;2 – wél rechtspersoonlijkheid

- Parallel met ESV

- Verschil = Minstens 2 deelnemende leden moeten 2 verschillende nationaliteiten

hebben. (binnen Europese landen)

VSO – Vennootschap met sociaal oogmerk

Er is hier geen sprake van winstoogmerk.

- Staat ook niet in Art. 2;2 – 

- Doel  oprichting:  handeldrijven  (economische  activiteiten)  zonder  nadruk  op

winstuitkering aan vennoten. (vb. Activiteiten als beschutte werkplaats, waar mensen

met  handicap  werken.  Het  doel  is  hier  mensen  met  handicap  werk  aanbieden,

Greenpeace)

- Probleem: In het verleden moesten deze mensen Vzw’s oprichting

o VZW  mag  geen  handelsactiviteiten  drijven  als  hoofddoelstelling

(statuten)

o VZW  heeft  geen  kapitaal  (bijdrage  van  leden  is  niet  verplicht)  –

kredietprobleem
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- Apart vennootschapstype? – Neen, er wordt een type gekozen (enkelen mag je 

niet kiezen zoals EBV). Er is activiteit in een ‘zachte sector’. Er zijn wel een aantal 

verplichte clausules in de statuten.  

Basisregel bijvoorbeeld is geen winstuitkering aan vennoten. Werknemers moeten 

aandeelhouder kunnen worden. Winst moet gebruikt worden voor de doelstelling.= 

waarborg sociaal oogmerk. (niet kennen, is ter info)

30
30

30



SE – Europese NV -- SCE – Europese Coöperatieve vennootscha
- Rechtspersoonlijkheid erkent in alle lidstaten van Europese Unie

- Vooral voor vennootschappen met internationale dimensie

Commerciële maatschap

- Art. 2;1 – geen rechtspersoonlijkheid

- Vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk

- Valnet: 

o Kan  onvrijwillig  worden  opgelegd  bij  niet  aan  de  regel  houden  van

typedwang.

o Bij  de  niet-intentie  om  een  vennootschap  op  te  richten  –  onbewust

samenwerkingsverband.

Beursvennootschap

Variant op vennootschapstype -> stelt specifieke eisen aan de types

Gebruikt een bestaande type, maar de doelstelling van deze vennootschap zal zijn: het

verhandelen  van  aandelen  en  effecten.  Dus  zijn  er  hier  aparte  eisen  betreffende

bijvoorbeeld kapitaal. 

Oprichting van een vennootschap (ongeacht het type)
De idee achter het vennootschapsrecht: we sluiten een overeenkomst –

Materiële vereisten (inhoudelijk)

- Voorwerp  (inbreng)  &  oorzaak  (samenwerken,  winstoogmerk,  concreet

doelstelling)

o Mogen niet strijdig zijn met openbare orde en goede zeden (vb. parenclub

onder NV)

- Vennoten moeten toestemming geven bij oprichting van vennootschap 

o Zelf toestemming geven – aanwezig zijn bij oprichting
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o Toestemming geven bij volmacht – niet aanwezig zijn bij oprichting

o Toestemming mag niet aangetast zijn door wilsgebreken
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- Bekwaamheid

o Juridisch (meerderjarig), minderjarigen mogen vennoot worden, mits hulp

van gewettigd hulpverlener

o Gehuwden 

 Zonder  toestemming  van  partner  –  is  wettelijk  toegestaan  

(uitz. goederen aantasten van gemeenschappelijk bezit.)

 Welk deel van goederen gebruiken? Zie huwelijksstelsel

o Rechtspersonen kunnen vennoot zijn in ander vennootschap?

 Ja. (!) moet statutair voorzien worden.

 EBVBA 

• Kan wel, niet aangeraden – gevolg: onbeperkte hoofdelijk

aansprakelijkheid als gevolg. 

- Pluraliteitsvereisten

 Minstens 2 vennoten (aandeelhouders)– geen Max.

 EBVBA: minstens 1 vennoot

 Coöperatieve: minstens 3

- Inbreng 

 Hoe voorstellen? – ‘gemeenschappelijke pot’

 Aard? 

•        Eigendom   – vennootschap wordt eigenaar en vennoot krijgt

in ruil rechten in de vennootschap. Gevolg: bij faillissement

enkel aandelen, geen eigendom meer van  inbreng.   van

schuldeisers

•        Genot   –  eigendom  ter  beschikking  stellen  aan

vennootschap,  met  behoud  van  eigendom.  Minder

aandelen in ruil, want genot is minder waard.

 Wanneer inbrengen?

• Daadwerkelijk bij oprichting
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• Via een belofte tot inbreng (inbrengen wat je hebt, met

belofte  om  de  rest  later  in  te  brengen)  Termijn  voor

betaling hangt af van de aard van de inbreng, of wanneer

de vennootschap de beloofde inbreng nodig heeft.

 Hoeveel inbrengen?

• Bepaald door de vennoot – hoeveelheid bepaalt wel macht

in de vennootschap.
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 Wat inbrengen?

•        Basisregel  : men kan alles inbrengen in een vennootschap,

als  het  maar  het  voorwerp  van  overeenkomsten  kan

uitmaken  (contracteren),  en  als  het  maar  in  geld

waardeerbaar is.

•        Concreet  :

o Geld

o Natura  alle soorten goederen

 roerend/onroerend

 materieel/immaterieel (grijpbare – 

schuldvorderingen, auteursrechten, ..)

 oprichtersinspanningen  =  arbeid  geleverd

naar aanleiding naar  de oprichting van de

vennootschap

- Nijverheid = kennis ter beschikking stellen van de vennootschap (toekomstige

arbeid)

 Probleem:  moeilijk  te  waarderen  (waarde

geven)

- Winstoogmerk + verdeling

 Winst  =  ieder  vermogensvoordeel  voor  de  vennoten  (dus  niet

enkel winstvermeerdering) – Winstoogmerk moet tot doel zijn. Het

is irrelevant of je in de praktijk effectief winst maakt.

 Winstverdeling = bedoeling om te verdelen onder de vennoten

• Hoe? Winst wordt vrij verdeeld. Niet ieder aandeel krijgt

evenveel  winst.  (!!)  Men  mag  nooit  inschrijven  in  de

statuten ‘leeuwenbedingen’. Dit zijn clausules waar men de

winst  toekent  aan  één  vennoot,  of  bepaalde  vennoten

uitsluit. MAG NIET.

Uitbreiding pluraliteitsvereisten
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Minimum aantal vennoten bij de oprichting, moeten ook blijven gedurende het bestaan

van de vennootschap. Deze voorwaarden blijven dus geldig. Maar kan het gebeuren dat

men tijdens het bestaan niet meer aan deze vereisten voldoet?

Ja. vb. NV kan eenhoofdig worden (één van de vennoten stopt, verkoopt zijn aandelen

aan  de  andere).  Sanctie  hiervan:  ontbinding  van  rechtswegen  =  automatische

ontbinding.  
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 3 uitzonderingen:

- vennootschappen die meer kapitaal vereisen

o NV

o BVBA

o Coöperatieve vennootschap

 geen automatische ontbinding, maar: 1 jaar de tijd om te regulariseren.
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o –nieuwe vennoot bij zoeken

o vennootschap ontbinden

o vennootschap omzetten naar andere vennootschap (eenpersoons)

• NV:Sanctie  indien  niet  geregulariseerd:  overblijvende  vennoot  wordt

onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk.

• BVBA (voldoet aan voorwaarden van EBVBA- probleem opgelost) zoniet:

1jaar om te regulariseren

o Nieuwe vennoot bij zoeken

o Vennootschap ontbinden

o EBVBA (voorwaarden voldoen)

• BVBA:  Sanctie:  onbeperkte  en  hoofdelijke  aansprakelijkheid  voor

overblijvende vennoot

• Coöperatieve (min.3)  resteren 2 vennoten

o Sanctie: iedere vennoot kan gerechtelijke ontbinding aanvragen aan

rechtbank

o Sanctie (1 vennoot)  ontbinding van rechtswege

Oprichting van een vennootschap (ongeacht het type)

• Formele vereisten (vormvereisten) p 55

• Welke  formaliteiten  moeten  worden  voldaan  bij  de  oprichting  van  een

vennootschap?
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•

- Schrift

• Zonder rechtspersoonlijkheid: consensueel (= mondeling) 

o Bewijs met alle mogelijke bewijsmiddelen

• Mét rechtspersoonlijkheid: 

o Onbeperkte aansprakelijkheid

 Verplicht schriftelijk

  authentieke akte/ onderhandse akte

o Beperkte aansprakelijkheid

 Verplicht schriftelijk

 authentieke akte, dus enkel via de notaris

• Inhoud geschrift: Statuten van de vennootschap

o Werkingsregels  vennootschap  (kapitaal,  doelstelling,  bestuur,

werking aandeelhouders, …)

o Geen  artikel  in  wetboek  van  vennootschap  met  verplicht  aantal

dingen  dat  in  de  statuten  moeten  staan,  er  staat  wél  dat  men

“statuten moet schrijven, maar men moet ook een uittreksel uit de

oprichtingsakte (statuten)”. En het wetboek bepaald ook precies wat

er in dat uittreksel moet staan, waardoor u weet wat er minstens

moet staan in de statuten/oprichtingsakte.

o
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- Publicatie

• Met  deze  twee  documenten  moet  men  naar  de  Griffie  gaan  van  de

rechtbank van koophandel. (niet rechtbank!)

o Documenten ‘deponeren’. Belangrijk omdat:

Zolang  de  documenten  niet  gedeponeerd  zijn,  heeft  de

vennootschap géén rechtspersoonlijkheid. (Er is dan sprake van

een commerciële maatstaf)

o Er  wordt  een dossier  aangelegd  van de  vennootschap,  waar  alle

bijkomende documenten worden gestoken.  Zulk dossier  kan heel

uitgebreid worden!

o Griffier schrijft vennootschap in de KBO.

 Rechtspersonenregister (x)

 Handelsregister (voor handelsvennootschappen)

 Vennootschap  krijgt  uniek  ondernemingsnummer  -  (voor

handelsvennootschappen,  moet  men  zich  vervolgens  laten

inschrijven in het ondernemingsloket,  die  de vennootschap

inschrijft in het handelsregister.) –

 Griffier  zal  het  uittreksel  publiceren  in  de  bijlage  van  het

Belgisch Staatsblad (!! Belangrijk)

 Verschijnen alle wetten in de ruime zin van het woord.

 Iedere dag verschijnen er ook bijlagen (aparte naam

vb. ‘handelsvennootschappen’)

 Belang  van  deze  publicatie:  hierdoor  wordt  de

vennootschap  en  de  organisatie  tegenstelbaar  aan

derden. Derden zijn dus op de hoogte van het bestaan

en  de  organisatie  (interne  structuur)  van  de

vennootschap.  Iedere  Belg  wordt  geacht  het

Staatsblad én haar bijlagen te lezen. Alles wat dus

hierin staat, moet door derden gekend zijn.
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 Bij  een contractsluiting met de vennootschap,  moet

men  weten  wie  namens  de  vennootschap  mag

optreden. Welke persoon dus gemachtigd is om de

vennootschap te binden. Deze info is te vinden in de

bijlagen van het BS. Wanneer een contract getekend is

door iemand anders dan wie bevoegd is, is er sprake

van een juridisch probleem.
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- Fases

• (1) Precontractuele fase

o Niet vrijblijvend (art. 1382 BW) 

Men kan fouten maken, vertrouwen schaden, foute informatie geven,

…

• (2) Voorlopige overeenkomsten – juridisch vastleggen van zaken –

o Vb.  ieder  tekent  contract  dat  hij  niet  meer  met  concurrenten te

praten over het oprichten van een soortgelijke vennootschap.

o Vennootschap oprichten voor uitbaten van octrooi

• (3) Belofte tot oprichting van een vennootschap-  onderhandelingen zijn zo

goed als rond –

o Iedereen zegt “wij doen mee!”

o Er is hier enkel sprake van een belofte, is iedereen dan gebonden

door  deze  belofte?  Neen,  men  kan  iemand  niet dwingen  om

daadwerkelijk toe te treden tot de vennootschap. Maar in dit geval is

er wel sprake van contractbreuk  men staat in voor de schade die

dit meebrengt

• (4) Fase van de tijdelijke handelsvennootschap

o Oppassen er is hier sprake van onbeperkte hoofdelijke 

aansprakelijkheid

• (5)  Oprichting  van  de  vennootschap  –  uitvoering  van  de  belofte  tot

oprichting

o Bezoek aan de notaris.
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- Handelingen ten name van een vennootschap in oprichting

Wie is gebonden aan de handelingen van een vennootschap in oprichting?

• Probleem: Bij de eigenlijke oprichting (stap 5) wil men meteen in de handel

vliegen, dus moet men op voorhand handelingen stellen om de opening van

de vennootschap voor te bereiden. Deze handelingen worden gedaan door

de  ‘promotoren’  en  noemt  men  handelingen  ten  name  van  een

vennootschap in oprichting.

• Hoe  sluit  promotor  deze  overeenkomsten  af?   nooit overeenkomsten

afsluiten  (enkel)  in  eigen  naam!  Want  de  vennootschap  moet  in  de

toekomst  de  overeenkomsten  overnemen.  Dus  moet  de  overeenkomst

getekend  worden,  maar  met  vermelding  van  ‘optredend  namens  de

vennootschap  in  oprichting’.  In  dit  geval  zal  het  contract  worden

overgenomen door de vennootschap.
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• Hoe kan de vennootschap moet deze verbintenissen overnemen?

o Stilzwijgende overname – vennootschap betaalt het huur geld i.p.v.

de persoon die heeft ondertekend. 

o Uitdrukkelijke  overname  (!!  Belangrijk)  –  Er  wordt  uitdrukkelijk

vermeld dat de verbintenissen worden overgenomen (schrijven in de

statuten  dat  de  vennootschap  al  de  verbintenissen  van  de

promotoren zal overnemen)

o Gevolg  overname?  Vennootschap  neemt  verbintenis  over,  de

ondertekenaar heeft niets meer te maken met de verbintenis.

• Wanneer  overnemen?   wetboek  van  vennootschappen  zegt:  “als  er

handelingen worden verricht ten name van de vennootschap in oprichting,

dan moet binnen de 2 jaar na de handeling de vennootschap zijn opgericht.

Na  deze  twee  jaar,  moet  binnen  de  2  maanden  na  de  oprichting  de

handeling zijn overgenomen.”

• Wat als er geen overname is gebeurd?

o Ten  nadelen  van  de  promotor,  want  hij  blijft  gebonden  door  de

overeenkomst.

• Te laat overgenomen/opgericht?  2 schuldenaars

o Vennootschap wordt verbonden als schuldenaar

o Maar  de  promotor  wordt  niet  bevrijd  als  schuldenaar,  want  de

wettelijke termijn werd overgeschreden.

o Gevolg: schuldenaar kan zowel bij vennootschap als bij promotor zijn

schuld eisen.
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Hoofdstuk 12: Vennootschappen

VOF
Reeds bekend:

- oprichting  schriftelijk onderhandse akte/authentieke akte

- aansprakelijkheid vennoten  onbeperkt en hoofdelijk

- …

Belangrijk:

- Zo goed als geen reglementering

• kapitaal

• aantal vennoten

• inbreng vennoten

• …

- personen vennootschap (medegenoten is determinant voor de oprichting)

- ..

Probleem VOF? – weinig reglementering

Bestuur VOF – interne structuur

Entiteit opgericht die los staat van de vennoten. Wie treedt in het rechtsverkeer op?

Wie leidt de vennootschap?

- Intern bestuur (≠ vennoten)

• Wie leidt de vennootschap?

• Wie staat aan het hoofd van de vennootschap?

• Wie stelt iemand aan voor de leiding?
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• Bevoegdheid?

• Hoelang wordt bestuurder aangesteld?

• …

- Vertegenwoordiging

• = optreden naar buiten toe (contractsluiting)

• Wie  is  gebonden  bij  het  sluiten  van  overeenkomsten  in  naam  van  de

vennootschap?
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- Basisregel: Intern bestuur is gelijk aan vertegenwoordig na publicatie in de bijlage

van de publicatie van het Belgisch Staatsblad.

 Weinig reglementering wil zeggen 

Dat er geen plicht tot het aanstellen van een bestuur. Als er geen bestuur is, betekent 

het dat iedere vennoot de vennootschap individueel* kan besturen. De vennoten zijn 

bevoegd voor alle daden van bestuur. De vennoten mogen dus alles doen om de 

doelstelling van de vennootschap te realiseren.  kan tot chaos leiden..

*Individueel wil zeggen dat men alle beslissingen kan nemen, zonder eerst andere 

vennoten te raadplegen.

Praktijk: Men zal toch kiezen voor een bestuur en mensen aanstellen om de 

vennootschap te leiden? Wie aanstellen?  - 3 soorten bestuurders (zaakvoerders 

genaamd in VOF)

- Statutair zaakvoerder vennoot

• Een van de vennoten aangeduid in de statuten als zaakvoerder.

- Statutair zaakvoerder

• Men stelt in de statuten met naam een zaakvoerder aan, maar het is 

iemand die geen aandeelhouder is.

- Gewone zaakvoerder

• Men gaat in de statuten van de vennootschap zetten “onze vennootschap 

zal bestuurt worden door een zaakvoerder” 

Wie exact, wordt later beslist. Er wordt dus geleid door een zaakvoerder, 

maar hij/zij wordt niet met naam genoemd in de statuten.
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 Weinig reglementering wil zeggen:

- u kan één zaakvoerder aanstellen

- of meerdere

• geen verplichting om te blijven binnen dezelfde categorie.

Zaakvoerders gaan individueel* bevoegd zijn. Ze zijn ook bevoegd voor alle daden van 

bestuur.

 Weinig reglementering wil zeggen:

Variaties aanbrengen mag.

 Vermelden in statuten dat de zaakvoerders kunnen optreden als een college (niet

individueel bevoegd).

Dit betekent dat de zaakvoerders zullen functioneren bij meerderheid.

- samenkomen

- overleggen

- beslissing nemen bij meerderheid

 Opteren voor unanimiteit. (allen akkoord)  gevaarlijk kan zorgen voor blokkering

van beslissingen.

 Daden van bestuur  verdeling van bevoegdheden.

pakketten van bevoegdheden toewijzen.

 Weinig reglementering wil zeggen:

Men kan het intern bestuur volledig zelf vorm geven.
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Bestuur – zaakvoerder VOF?

Wie?

- Fysiek persoon

• Vennoten

• Niet-vennoten

- Andere vennootschappen

Hoelang aangesteld?

- Volledige vennootschapsduur

Ontslag?

- Statutair zaakvoerder vennoot = statuten kunnen gewijzigd worden bij unanimiteit

om  deze  zaakvoerder  te  ontslagen.  Dit  is  onmogelijk  tenzij  de  zaakvoerder

meestemt in zijn ontslag. 

• Men  kan  ook  naar  de  rechtbank  gaan  en  ontslag  aanvragen  ‘wegens

ernstige  wettelijke  redenen’.  Gevolg  kan  zijn:  einde  van  vennootschap

(tenzij clausule opgenomen in statuten)

- Statutaire zaakvoerder = ook statuten wijzigen bij unanimiteit van de vennoten. De

zaakvoerder is geen vennoot, dus moet niet meestemmen.

- Gewone zaakvoerder  = kan gewoon ontslagen worden door  beslissing  van de

vennoten.

Zelf uitstappen?

- Statutaire zaakvoerder vennoot
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• In de regel kan deze persoon er niet uit, want hij is genoemd in de statuten.

Wat bij ziekte, … ? Men kan wél ontslag geven wegens ernstige persoonlijke

redenen. Gevolg  einde van vennootschap, want benoeming maakte deel

uit van de vennootschapsovereenkomst. Dus moet er een clausule voorzien

zijn in de statuten.

- Statutaire zaakvoerder

• Twijfel welk systeem te gebruiken? 

o Gewoon ontslag nemen

o Of enkel nodig in geval van persoonlijke ernstige redenen.

- Gewone zaakvoerder

• Kan ontslag geven en vennootschap verlaten.
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Vertegenwoordiging VOF

Wie moet overeenkomst tekenen namens VOF? Wat te doen in dit geval?

 Kijken naar bijlage (uittreksel) van Belgisch Staatsblad. Want kijken naar basisregel: 

Basisregel= Intern bestuur is gelijk aan vertegenwoordig na publicatie in de bijlage

van de publicatie van het Belgisch Staatsblad.

Bent u zaakvoerder, en kan u de vennootschap binden, moeten de contracten altijd

ondertekend worden met de vermelding van uw hoedanigheid. U moet dus aangeven

dat u tekent namens de vennootschap. 

Je moet natuurlijk ook altijd optreden binnen uw bevoegdheid.  (vastgelegd door de

statuten) Zoniet zijn er een heleboel juridische problemen als gevolg.

Wat als er niets staat in de statuten?

Iedere vennoot is individueel bevoegd voor alle daden van bestuur. Dus elke vennoot

kan overeenkomst vertegenwoordigen. 

Tenzij er in de statuten staat dat de vennoten moeten optreden in een collegesysteem.

(aantal handtekeningen: ½ + 1)

Hypothese: 

- Statuten  zeggen:  vennootschap  zal  bevoegd  worden  door  een zaakvoerder.  

zoeken in BS wie men later in uitvoering van de statuten heeft benoemd. Deze

beslissing moet gepubliceerd worden. Je kan als alternatief ook gaan naar Griffie

van rechtbank van Koophandel i.p.v. opzoeking in BS. Je moet er wel voor zorgen

dat je de meest recente zaakvoerder hebt.

- Statuten zeggen: vennootschap wordt bestuurd door 3 zaakvoerders: 1 statutaire 

zaakvoerder vennoot, 2 statutaire zaakvoerders. 

 Als er niets meer staat in de statuten zijn de vennoten individueel bevoegd voor 

alle daden van bestuur. Maar er kunnen ook uitgebreide regelingen zijn. (vb. 

functioneren als college – bevoegdheidsverdelingen)
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Overdracht van rechten

Als  u  vennoot  bent  (inbreng  gedaan),  kan  u  dan  uw  ‘aandelen’  in  de

vennootschap overdragen?

 Personenvennootschap,  wat  meebrengt  dat  u  in  de  regel  uw  aandelen  niet  kan

overdragen.

Geraakt u dan nooit uit de vennootschap uit?

 De vennoten kunnen wel unaniem akkoord zijn dat er één vennoot verdwijnt en kan er

een nieuwe persoon aangesteld worden. Maar het uitstappen van een van de vennoten

betekent in de regel het einde van de vennootschap.

 Men  kan  dit  echter  verzachten  door  in  de  statuten  een  vermelding  te  voorzien

waardoor, mits toestemming van de vennoten, een einde kan gemaakt worden van één

van de vennoten.

Ontbinding

2 ontbindingsgronden:

- Ontbinding van rechtswege

• Automatisch einde van de vennootschap

• Een feit doet zich voor, waardoor de vennootschap eindigt.

o Duur van de vennootschap is verstreken en er is niet vernieuwd.

Deze duur kan zelf bepaald worden (onbepaald, bepaald).

o Er klopt iets niet met het doel van de vennootschap.

 Doel wordt onbereikbaar  

vb. vennootschap van een schip, schip zinkt.

 Doel van de vennootschap is bereikt (zie bouw)

 Lot van één van de vennoten (personenvennootschap!)

 Alle aandelen komen in één hand (zie verdeling 

winstoogmerk)
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- Ontbinding niet van rechtswege

• Ontbindingen waar men eerst een bepaalde beslissing neemt.

o Vrijwillige ontbinding  vennoten beslissen vrij

o Bij vennootschappen van onbepaalde duur: iedere vennoot kan deze

vennootschap eenzijdig opzeggen. Men kan zich immers niet voor

het leven binden.

o Gerechtelijke ontbinding wegens ernstige reden

 Ruzie

NV –BVBA

NV is puur kapitaalsvennootschap, vooral  de inbreng geld hier.  De identiteit  van de

vennoten is minder van belang.

BVBA heeft een dubbel karakter (personenvennootschap/familie)

Deze vennootschappen zijn over gereglementeerd. Alles staat dus bij wet vast, van het

prille begin tot het einde van de vennootschap. Deze vennootschappen zijn eveneens

vennootschappen  met  besloten  aansprakelijkheid,  daarom  net  is  het  zo  strikt

gereglementeerd.

Kapitaal?

=  Geheel  van  de  inbrengen.  Vennoten  moeten  inbrengen  en  de  som  van  deze

inbrengen vormen het kapitaal.

Kapitaal – NV

Kapitaalvorming – hoe ziet het kapitaal er uit?

Wetboek voorziet een minimum kapitaal: 

- 61 500€
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• Kapitaal moet volledig volstort* zijn.

*Het moet dus volledig aanwezig zijn bij het oprichting van de 

vennootschap.

- Hoger kapitaal

• 61 500€ moet minstens volledig volstort zijn en dus effectief in het potje 

zijn. De rest van het kapitaal moet geplaatst* worden.

*Er moeten toezeggingen zijn van oprichters.
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Wanneer toezeggingen inlossen?

- Natura  binnen de vijf jaar

- Geld  bestuur beslist wanneer je moet inbrengen

- Wat als de vennoot niet meer kan toezeggen?

- Sanctie  Welk kapitaal men ook kiest, er moet altijd een volstorting zijn van ¼e

van het totale kapitaal

• Hoe gaat men het kapitaal vormen?

•  Het wordt gevormd door de inbrengen. Wat kan men inbrengen?

- Geld

-       Nijverheid  is te moeilijk te waarderen

- Wél  winstcertificaten: het geeft  iemand recht op winst.  Je vormt geen kapitaal,

maar omdat iemand iets ter beschikking stelt (kennis) voor de vennootschap, krijg

je iets terug.

- Natura  is moeilijk te waarderen, dus er zijn specifieke regels:

- Bij  inbreng  in  natura,  moet  er  een  oprichtersverslag*  opgesteld  worden.

* is een document waar men aangeeft waarom men de inbreng nodig heeft en de

waarderingsmethodes. (hoe is de inbreng gewaardeerd?)

- Er  moet  een bedrijfsrevisor worden aangesteld (kost  geld!).  Deze revisor  voert

controle uit, hij is echter geen schatter. Hij zal nagaan of de inbreng wel degelijk

inbreng in natura is. Hij zal ook een oordeel geven aan de waarderingsmethode en

hij zal kijken of men via deze methode komt aan de aangegeven waarde eraan

beantwoord. Bij negatief verslag van de bedrijfsrevisor:

- Alles aanpassen (waarderingsmethodes, …)

- Verslag ‘naast mij neerleggen’ = niet volgen. In dit geval moet men een verslag

opstellen met uitleg waarom met niet volgt. (=verantwoording) Bij faillissement is

men  toch  aansprakelijk   doorbraak  van  beperkte  aansprakelijkheid  =

‘oprichtingsaansrpakelijkheid’.

- Nieuw: er moet niet altijd beroep gedaan worden op een bedrijfsrevisor. Bij een

recent referentiepunt bij inbreng van natura, moet men de procedure niet volgen.
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- Bijkomend probleem van waardering ‘quasi inbreng*’: Bij oprichting van NV en er

wordt binnen de 2 jaar iets gekocht van één van de oprichters, en voor een waarde

van meer dan 1/10e van het geplaatste kapitaal, dan moet u weer een revisorale

controle inschakelen. Om te kijken of er wel een juiste waardering gebeurd. Bij

niet-naleving van deze procedure krijgt men ‘bestuurdersaansprakelijkheid’.

•
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• *Hypothese quasi inbreng:

• Wanneer iemand bij  de oprichting van een wagen 10 000€ cash inbrengt en

wanneer de vennootschap vb. een oude wagen overkoopt van één van de vennoten

voor een bedrag van 10 000€ = om dit probleem te vermijden bestaat er de quasi

inbreng.

- Directe oprichting: oprichters voorzien zelf voor het kapitaal.

- Indirecte oprichting: men doet beroep op het spaarwezen, om bij te dragen tot 

het kapitaal. Maar men moet passeren langs de notaris. 

Statuten worden gepubliceerd ‘als ontwerp’ in de bijlage van BS.  oproep aan 

spaarders om, indien geïnteresseerd, te investeren in de vennootschap. Men moet 

zich dan wenden tot de notaris in kwestie (staat mee gepubliceerd). 

Inschrijvingsbiljet vermeld hoeveel een persoon wenst te investeren. Daarna is er 

een vergadering bij de notaris:

• Oprichters

• Notaris

• Inschrijvers – diegenen die hun geld willen steken in de vennootschap.

• Het  zullen  de  inschrijvers  zijn  die  moeten  stemmen of  ze  bereid  zijn  bij  de

oprichting van deze vennootschap.

- Financieel plan = verplicht bij elke oprichting van elke vennootschap

• = document waarin u de hoogte van uw kapitaal moet verantwoorden  waarom

opteren  voor  een  bepaald  kapitaal?  Veel  bedrijven  gaan  failliet  door  onder

kapitalisering.

•                 Wat gebeurt er met dit financieel plan?       

• Financieel plan, onder gesloten omslag, afgeven aan de betrokken notaris

• De notaris houdt dit plan bij, bij het dossier
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• Als  de  vennootschap  wordt  opgericht  en  gewoon  functioneert,  zonder

faillissement, heeft het financieel plan geen betekenis meer

• Als  de vennootschap binnen de drie  jaar  failliet  gaan,  zal  de RvKh het

financieel plan opeisen.

o Was er voldoende kapitaal voorzien voor 2 jaar bedrijfsactiviteit?

o Bij  onder  kapitalisering   sanctie  oprichtersaansprakelijkheid

(doorbraak beperkte aansprakelijkheid)

•
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• Fluctuering van kapitaal – tijdens vennootschapsbestaan

- Kapitaalsverhoging: eerste evolutie  vb. Fortis

• Hoe? 

o Door incorporatie van de reserves (niet belangrijk)

o Door nieuwe inbrengen

o Het figuur van de toegestane kapitaal (FTK)

 Moet voorzien worden in de statuten

 Niet enkel de algemene vergadering, maar ook het bestuur

krijgt  bevoegdheid  om  te  beslissen  voor  een

kapitaalsverhoging. 

• Wie beslist er?

o Algemene vergadering (aandeelhouders)

o Bestuur (indien vermeld in statuten) - FTK

 Bevoegdheid bestuur heeft wel limieten:

 Max. periode van 5 jaar

 Kan  wel  vernieuwd  worden  (het  kan  dus  niet

onbeperkt in tijd)

 Enkel mogelijk in het belang van de vennootschap

 Verslag opstellen over omstandigheden waarbinnen 

kapitaal mag worden verhoogd 

(vb. snel kapitaal vergaren, bij vijandige overnemer - 

aandeelhouder)

• Regels?

o Als het kapitaal wordt verhoogd via inbreng van goederen 

 kijken naar waardering (zie zelfde regels bijeenbrenging kapitaal)
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o Voorkeursrecht  verhoudingen/ machtspositie niet ongewild 

wijzigen.

• Geld voor nieuwe inbrengen in geld. 

 verplicht eerst langs oude aandeelhouders te

gaan om te vragen naar kapitaalsverhoging. 

(kunnen ze wel volgen?)

• Kan worden uitgesloten of beperkt in belang 

van de vennootschap

o Ook de Algemene vergadering kan beslissen om de verhoging van

kapitaal uit te sluiten of te beperken in belang van de vennootschap.
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- Kapitaalsverlaging:  tweede evolutie  

• Wie beslist?

o Algemene vergadering

• Soorten?

o Formele kapitaalsverlaging =op papier

 Bij grote verliezen, kapitaal in statuten beantwoord niet meer

aan effectieve kapitaal  statuten wijzigen wat het effectieve

resterende kapitaal is.

 Gevolg aandeelhouders? Ze delen in het verlies en zijn een

deel  van  hun  inbreng  kwijt.  De  aandelen  worden  minder

waard. 

o Reëel kapitaalsverlaging

 Bewuste  beslissing  –bij  teveel  aan  kapitaal  in  de

vennootschap-   Statutenwijziging

 Gevolg aandeelhouders? Ze krijgen een deel van hun inbreng

terug  (voordelig!)  Hier  worden  ook  geen  belastingen  op

gehoffen.

• Probleem?

o Schuldeisers zijn pineut van het verhaal.

o Kapitaal verlaagt, dus hun waarborg verminderd.

o Veiligheidsprocedure: schuldeisers krijgen inspraak bij de beslissing

van kapitaalsvermindering.

 Publicatie beslissing BS (bekendmaking naar schuldeisers 

toe)

 Schuldeisers kunnen bijkomende waarborgen eisen.
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 Schuldeisers  kunnen  procedure  inspannen  bij  RvKH  en

bijkomende  waarborgen  eisen.  Bij  toestemming  kan  de

kapitaalsvermindering  niet  doorgevoerd  worden  zonder

toegift van bijkomende waarborgen aan schuldeisers.

OPMERKING: aflossen van kapitaal = geen kapitaalsvermindering. Dit is een vorm van

winstuitkering. 

Een vennootschap maakt winst en gaat die gebruiken om aandelen terug te betalen.

Concreet: ‘loterij’

Een bedrag X gebruiken voor aflossen van kapitaal, en men trekt aandelen uit (lootje

trekt) Als je aandeelhouder bent van het uitgeloot aandeel, gaat men u terugbetalen.

Deze aandeelhouder, verdwijnt echter niet uit de vennootschap. Bij faillissement heeft

deze persoon geluk, hij heeft zijn geld al teruggekregen. Bij einde van de vennootschap

krijgt hij echter niets meer terug.
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Kruisparticipaties  = vraag  opdat  vennootschappen  in  elkaar  mogen  participeren;

mag maar aan strikte regels onderworpen. (niet kennen)

Inkoop van eigen aandelen: mogen NV’s hun eigen aandelen aankopen?

- Waarom?

• Typisch voor beursgenoteerde vennootschap  waarde van aandelen stijgen

(door aankoop)

• Aandelen vernietigen, na inkoop.   voordeel? Grotere winst voor overige

aandeelhouders.

• Aandelen uitkeren aan personeel.

- Een vennootschap mag maar tot max. 20% eigen aandelen kopen! Het is dus niet

onbeperkt.

 studeren aan de hand van het wetboek !!

- Hoeveel inkopen?

- Wat te doen tijdens?

- Wat als er meer dan 20% wordt aangekocht?

Kapitaal – BVBA
Kapitaalvorming – hoe ziet het kapitaal er uit?

Wetboek voorziet een minimum kapitaal: 

- 18 550€

• Kapitaal moet voor minstens 6200 euro volledig volstort* zijn.

*Het moet dus volledig aanwezig zijn bij het oprichting van de 

vennootschap.

- Hoger kapitaal

• 6200€ moet minstens volledig volstort zijn en dus effectief in het potje zijn. 

De rest van het kapitaal moet geplaatst* worden.

*Er moeten toezeggingen zijn van oprichters.
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- Wanneer toezeggingen inlossen?

• Natura  bij de oprichting

• Geld  1/5e van ieder aandeel moet volstort zijn

• Wat als de vennoot niet meer kan toezeggen?

• Sanctie   Welk kapitaal men ook kiest, er moet altijd een volstorting zijn

van 1/5e van het totale kapitaal

•  Het kapitaal wordt gevormd door de inbrengen. Wat kan men inbrengen?

- Geld

-       Nijverheid  zelfs geen winstcertificaten

- Enkel directe oprichting (besloten vennootschap): men kan geen beroep doen op

het spaarwezen.

- Financieel plan – zie NV

- Fluctuatie kapitaal

• Geen figuur van toegestaan kapitaal

• Enkel kapitaal verhogen via beslissing van Algemene vergadering.

- Rest: zelfde regels als NV

OPMERKING:  EBVBA

Géén volstorting nodig van 6200€, maar van 12400€ (hoger!!) 

*was ruil voor belastingverlaging – politieke beslissing

Orgaanplicht – NV/BVBA
- Verplichte voorziening van bestuursorgaan

- Regels voorzien voor vennoten 

- Vennoten moeten bijeenkomen in een Algemene vergadering

- Regels voorzien voor controle, financiële toestand.

 3 organen
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Bestuursorgaan

Intern bestuur.

“Derden moeten de wet kennen” -regel
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Wie leidt er in de NV? 
*wettelijk systeem volgens wetboek van vennootschappen

*Wijzigingen – (afwijking in statuten)

- Raad van Bestuur (min. 3 personen) 

 Uitz. NV met 2 vennoten (2 leden in raad van bestuur) !!Niet praktisch bij het 

stemmen!

• Wie?

o Fysieke personen

o Rechtspersonen

o Vennoten

o Niet-vennoten

• Benoeming?

o Max. 6 jaar

o Kan herkozen worden

• Functioneert als een college (individueel, unaniem)

o Beslissing bij meerderheid of unanimiteit

o Vergadering is noodzakelijk (bijeenkomst)

• Bevoegdheid?

o Restbevoegdheid/ residubevoegdheid 

= alles waarvoor de andere organen niet bevoegd zijn, daarvoor is 

het bestuur bevoegd.
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o Alle bestuurders zijn bevoegd tot 10 000€, boven dit bedrag moeten 

ze samen optreden

o Interne bevoegdheden verdelen

Wie leidt er in de BVBA? (wettelijk systeem)
- Zaakvoerders (leiden BVBA)

o Statutaire zaakvoerder vennoot

o Statutaire zaakvoerder

o Zaakvoerder

• Hoeveel voorzien?

o 1 of meerdere

o mag combinatie zijn van de drie soorten zaakvoerders.

67
67

67



• Wie?

o Fysieke personen

o Rechtspersonen

o Vennoten

o Niet-vennoten

• Benoemd?

o Door Algemene vergadering

• Duur?

o Voor de hele vennootschapsduur

 =continue bestuur (statutaire zaakvoerders)

o Gewone zaakvoerder 

 Duur voorzien in statuten

• Bevoegdheid?

o Individueel (collegebestuur)

o Iedere zaakvoerder kan dus op zich beslissingen nemen

o Restbevoegdheid.

 Uitbreiding:

 Vb. Alle bestuurders zijn bevoegd tot 10 000€, boven dit 

bedrag moeten ze samen optreden

 Interne bevoegdheden verdelen
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Vertegenwoordiging

“Derden moeten het wetboek van vennootschapsrecht kennen” –regel

Wie mag optreden naar buiten toe?

(…) zie HB 

Er moet in de statuten staan wie er naar buiten toe mag optreden want: zoniet moeten

alle leden van het bestuur de contracten tekenen.

In het BS  3en moeten rekening houden met eventuele wijzigingen in de publicatie.

Als u aangeduid wordt, als vertegenwoordiger moet u:

- Optreden in bevoegdheid

- Restbevoegdheid

- Niet meer doen dan bevoegdheden

- Optreden  in  hoedanigheid  =  altijd,  bij  lid  van  raad  van  bestuur/zaakvoerder,

vermelden  ‘bestuurder  van  de  NV’  ‘zaakvoerder  van  de  BVBA’.  Lidmaatschap

duidelijk aangeven.
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PROBLEEM DAGELIJKS BESTUUR (NV)

- Raad van bestuur is niet permanent  men zit niet altijd in vergadering, men komt

maar op bepaalde tijdstippen bij elkaar.

- Men kan dus een dagelijks bestuur oprichten

• Voorzien via statuten

• Of raad van bestuur kan dit beslissen

• = bijkomend orgaan

- Bevoegdheid?

• Het dagelijks bestuur beleid voeren van de vennootschappen

o Uitvoeren van beslissingen van raad van bestuur (bepaald beleid

van de vennootschap)

o Bovendien  houdt  men  zich  bezig  met  alle  dagdagelijkse

aangelegenheden. (om te functioneren)

- Wie?

• 1 of meerdere personen

• meer personen  functioneren als een college

• vennoten / niet-vennoten

• bestuurders/ niet-bestuurders

• fysieke personen/ rechtspersonen

• = vrij te kiezen

- Afgevaardigd bestuurder/ gedelegeerd bestuurder?

• Juridisch: specifieke inhoudt
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• Dagdagelijks: 

• = lid van de raad van bestuur die ook bevoegd is gemaakt van het dagelijks

bestuur.

TWEEDE MOGELIJKHEID (NV)

Er zijn ook directeurs in de vennootschap.  probleem?

Raad van bestuur bepaald grote beleid, houdt zich bezig met de continuïteit van de

vennootschap. Directeurs leiden het bedrijf ook voor een deel en bepalen concreet voor

een stuk beleidschap. (deze directie zit voor een stuk in het ijle, want zij zitten niet in

het bestuur)
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 Oplossing: directiecomité

- Kan voorzien worden in de statuten

- Raad van bestuur draagt hier zijn bevoegdheden over aan het directiecomité. Met

uitsluiting van 2 bevoegdheden:

• Algemene beleid 

• De wettelijk toegekende bevoegdheden (vb. bevoegdheid van toegestane

kapitaal)

- Bevoegdheden directiecomité?

• Beleid van de vennootschap (concrete beleid)

- Grote vrijheid aan het directiecomité, maar: 

• Moet bestaan uit min. 2 leden

- Aansprakelijkheid: - zie permanent vertegenwoordiger-

• Vennootschap

• Directie zelf

• Vordering wordt aangesteld door bestuur! (niet algemene vergadering)

Aansprakelijkheid van bestuurder 

= mensen die de vennootschap leiden. (niet noodzakelijk vennoten)

We gaan uit van een raad van bestuur (NV) - Waar is men aansprakelijk voor?

Zie kader

(1) Bestuursfouten 

(contractuele 

aansprakelijkheid)

(2) Inbreuken op het wetboek 

van vennootschap/statuten

(3) 1382 BW

niet-contractuele

aansprakelijkheid

(4) Kennelijke grove fouten

72
72

72



(A) Wat zou een zorgvuldig 

bestuurder doen in dezelfde 

omstandigheden? 

(=beoordelingscriteria)

(A) Hoofdelijke aansprakelijkheid van 

het volledige bestuur

(A) Er wordt een fout 

begaan, er ontstaat 

schade, schade is 

gevolg van fout 

(oorzakelijk verband) 

(A) Geld enkel binnen kader van 

faillissement  ven. Ging reeds in faling.

(B) Ondernemingsrisico wordt niet 

beoordeelt voor aansprakelijkheid

(B) Wat met minderheid, of 

afwezigheid?  Ontdoen van 

aansprakelijkheid

bewijs inleveren van afwezigheid/

tegenstemming via notulen

Punt: fout invoeren op agendapunt 

van eerstvolgende vergadering. 

(actief optreden)

(B) 

 Vergoeding van 

schade

(B)

Wanneer?

-

Faillissement

-

Schulden > activa

Kennelijke grove fout die bijdroeg tot 

faillissement

(C) Welke bestuurder is 

aansprakelijk?

- Individuele aansprakelijkheid – 

tenzij als ze samen optreden

(C) Welke bestuurder is 

aansprakelijk?

- Volledig bestuur

(C) Wie is 

aansprakelijk?

- Individuele 

aansprakelijk

(C) Wie is aansprakelijk?

-

Echte bestuurders

Feitelijke bestuurders (zitten niet in de 

raad)

(D) Wie stelt de bestuurder 

aansprakelijk? (rechtbank)

- Algemene vergadering 

(aandeelhouders)

(C) Wie kan het bestuur 

aansprakelijk stellen?

-

Algemene vergadering

-

Door 3en (die lijden onder de fout) 

(D) Wie stelt 

aansprakelijk?

- Algemene 

vergadering (kost 

ven. Geld!)

3en (die lijden onder 

fout)

(D) Wie stelt vordering in?

- Curator

- Schuldeisers

!! Deze heb je niet in de hand!

niet gebonden aan décharge

(1) A:

Vb. facturen komen te vervallen, schuldenaar van deze facturen is persoonlijk gekend. 

vragen uitstel   U stemt toe.  zorgvuldig bestuurder zou dit niet hebben toegestaan,

zou betaling geëist hebben
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D:

De  Algemene  vergadering  komt  wettelijk,  minstens  1x  per  jaar  bij  elkaar.  Deze

verplichte bijeenkomst: 

- Alles goedkeuren

- Winstuitkering goedkeuren

- Bestuur vraagt kwijting (décharge) aan aandeelhouders.

• Als  de  aandeelhouders  dit  verleent  (spons  over  verleden  –  geen

aansprakelijkstelling voor verleden)

• Uitz. Kwijting vragen op basis van een vervalst document. 

Praktijk: bestuur binnen familie is niet altijd eerlijk over de juiste besturing   Als de

meerderheid beslist en kwijting verleent. (is onrechtvaardig)` minderheidsvordering

 men voorziet dat wanneer het bestuur kwijting krijgt van de meerderheid van de

aandeelhouders, dat minderheid aandeelhouders het bestuur nog wel kan aansprakelijk

stellen op voorwaarde dat de minderheid niet meegestemd heeft voor de kwijting van

aansprakelijkheid. (De notulant moet dus het tegenstemmen genoteerd hebben = als

bewijs om uw recht te behouden om achteraf het bestuur aansprakelijk te stellen).

(2) Het bestuur zal fouten op regels maken.

Regels: vennootschapsrecht/statuten.

Vb. In geval van verliezen aandeelhouders niet verwittigen

(3)

vb. Bestuurder is beu dat de boekhouder zit te kwikkelen met zijn stoel. Hij is dit beu en

geeft een duw, waardoor de man achterover slaagt en zijn hoofd stootte.

 Een zorgvuldig bestuurder zou dit beter oplossen.

 Niet-contractuele aansprakelijkheid

Tip: stap nooit in het bestuur zonder aansprakelijkheidsverzekering! ;-) 
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(4) B

vb. facturen zwendel

vennootschap functioneerde niet zoals het hoorde (bestuur komt niet samen)

speculeren met middelen van vennootschap

Permanente vertegenwoordiger

= fysiek persoon die in de bestuurszetel gaat zitten namens de vennootschap, in geval

van een bestuursmandaat in een andere vennootschap?

Wie?

- Eender wie/ altijd dezelfde

- Lid raad van bestuur

- Werknemer

Wie duidt aan?

- Bestuur vennootschap

Aansprakelijkheid?

- Vennootschap die het mandaat heeft

- De fysieke persoon (vertegenwoordiger) heeft dezelfde aansprakelijkheid 

Algemene vergadering HB p 116
= Vergadering van aandeelhouders

Bevoegdheden?

- Wetboek  van  vennootschappen  bepaald  de  bevoegdheden,  rest  gaat  naar  het

bestuur. Enkele vbn:

- Statutenwijzigingen

- Bestuur aanstellen en ontslaan

- Aanstellen en ontslaan van het controle orgaan
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Wie roept de Algemene vergadering samen?

- Bestuursorgaan  algemene regel

- Controle orgaan oefent toezicht uit op financiële toestand en kan bij vaststelling

van bepaalde feiten ook een vergadering oproepen

- Vereffenaars

- Individueel aandeelhouder ALS:

• Bestuur laat het na

• Bevoegdheid laten verlenen door rechtbank van Koophandel

Wanneer vergadering samenroepen?

- Jaarlijkse statutaire algemene vergadering gedetailleerd aangegeven in statuten

• Meestal in het voorjaar  moment van winstverdeling, kwijting bestuurders, 

…

- Als 1/5e van de aandelen het vraagt  vragen aan bestuur of de vergadering samen

kan geroepen worden.

- Men kan ook andere bijeenkomsten voorzien in de statuten, zoals ieder kwartaal

samenkomen.

- Naast deze verplichte bijeenroepingen kan men ook op elk ander moment een

Algemene vergadering samenroepen.

Oproeping?

- Bepaald in wetboek van vennootschappen

• afhankelijk van aandelen, …

- Bij de oproeping moet altijd een agenda zitten met de te behandelende punten. 

Er mogen geen andere punten behandelt worden dan deze op de agenda. (=

beveiliging)

Wie is aanwezig?

- Aandeelhouders

- Houders van winstcertificaten met stemrecht (nv)

- Bestuursorgaan

76
76

76



- Controleorgaan (mag aanwezig zijn)

-
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- 3en   personen  die  geen  aandeelhouder  zijn  of  niet  verbonden  zijn  met  de

vennootschap, maar toelating hebben om aanwezig te zijn.

• Advocaten (bij juridische problemen)

• Pers  soms bij beursgenoteerde vennootschappen

o Pers  koopt  vaak  aandelen  om  aanwezig  te  kunnen  zijn  op  de

vergadering.

Is vaak een informele samenkomst met weinig aanwezigen. Het grootste deel van de

aandeelhouders komt toch niet. 

(In de keuken, maatschappelijke zetel) ;-)

Wie mag er stemmen?

- Iedereen met stemrecht

• Aandeelhouders

• Niet elk aandeel heeft stemrecht!

- Houders van Winstcertificaten met stemrecht

Hoe wordt er gestemd?

- Door fysiek aanwezig te zijn

- Bij volmacht (reden van kleine opkomst)

Wie heeft welke stem?

Aandelen   Kijken naar de aandelen met stemrecht, als ze gelijk zijn in waarde   1

aandeel vertegenwoordigt 1 stem. Maar als de aandelen een ongelijke waarde hebben,

wordt het aantal stemmen bepaald door de waarde van het aandeel.

Winstcertificaten  max. aantal stemmen wordt beperkt, je mag niet meer dan de

helft van het aantal stemmen van aandeelhouders hebben. Ze mogen immers niet de

macht bepalen in de vennootschap.
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Stemafspraken: probleem?

Aandeelhouders stemmen over allerlei zaken, maar kunnen zij ook onderling afspraken

maken over  de  manier  waarop zij  zullen  stemmen?   Ja  dit  kan,  maar  ze  moeten

voldoen aan volgende voorwaarden: 

- Enkel wanneer deze beperkt zijn in de tijd;

- Altijd  in  het  belang  van  de  vennootschap  (niet  tot  ondergang  van  de

vennootschap)
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Is er enige controle in de Algemene vergadering?

Ja er is een zekere controle van buitenaf.  Dit kan gebeuren door de rechtbank van

koophandel.  Maar zij  werkt nooit ‘hands halve’ (op eigen initiatief)   De rechterlijke

macht is passief en wacht op conflicten die worden aangebracht. Dus indien iemand

(vennoot) een vordering instelt bij de rechtbank, kan zij een controle uitvoeren:

-               Formele  controle    betreft  controle  op  de  formaliteiten  (agendapunten,  …)

Dit  kan  leiden  tot  een  nietigverklaring  van  de  beslissing  van  de  algemene

vergadering.

-               Inhoudelijke  controle    betreft  keuzes  die  gemaakt  werden

Het is wel de algemene vergadering die beslist, maar de rechtbank mag wel een

‘marginale  toetsing’  uitoefenen.  De  rechtbank  zal  hier  enkel  kijken  of  een

beslissing kennelijk onredelijk was. Dit gaat als volgt: de rechter zal zich afvragen

wat de mogelijke beslissingen zijn? Als er hiervan één wordt gekozen is het in orde.

Maar wordt er een keuze gemaakt die niet voor de hand ligt en onredelijk is, kan

dit leiden tot nietigverklaring. (vb. beslissing genomen in het belang van enkele

vennoten en niet van de vennootschap)

Beperking van het stemrecht

Het aantal aandelen bepalen je stemmen op de Algemene vergadering. = regel

Probleem: Kan er een clausule worden opgenomen waarmee men het aantal stemmen

van iemand kan beperken (max. x% van de stemmen)

 Ja, dit kan ingebouwd worden. Maar deze beperking moet wel voor iedereen gelijk

blijven.  Waarom  zou  men  dit  inbouwen?   om  een  maximale  participatie  van  de

vennoten te hebben. Anders zou de persoon met de meerderheid van de stemmen het

leven in de vennootschap bepalen.

NIEUW- wetboek van vennootschappen zal wijzigen:

- Werking van Algemene vergadering

• De mogelijkheid werd voorzien waarbij er een algemene vergadering kan

worden gehouden waarbij niet alle vennoten fysiek aanwezig horen te zijn.

(moderne technieken:  conference calls,  video calls,  ….)  –  maar  dit  mits

inschrijving in de statuten.
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Nieuwe  bepaling  die  stelt  dat:  als  er  vragen  worden  gesteld  op  een  Algemene

vergadering dat het bestuur hier ook op moet antwoorden.

Controle orgaan
= Externe controle

Dit  is  een  vennootschap  die  u  aan  stelt,  maar  die  geen  belangen  heeft  bij  de

vennootschap. Deze externen moeten ook betaald worden door de vennootschap.

VOF: had geen controleorgaan..   voor een VOF is er geen verplichting tot controle

orgaan.

Deze wettelijke verplichting bestaat wel  voor de NV en BVBA.  Deze controle  moet

echter wel door de vennootschap zelf betaald worden, wat zware financiële middelen

vereist.

Algemene regel: wettelijke plicht om controle orgaan te voorzien, maar er is wel een

onderscheid tussen kleine en grote NV’s en BVBA’ s. 

 art. 15 wetboeken van vennootschappen bepaald wat groot en klein is.

Voor kleine NV’s en BVBA ‘s 

 Kan men opteren om geen controle orgaan te voorzien, maar dan moet men wel

weten dat iedere vennoot controle orgaan kan spelen. Zij kunnen dan wel datgene doen

wat eigenlijk het controle orgaan mag doen. (belangrijk!) Als het wel wordt voorzien,

moet men opteren voor het systeem voor grote vennootschappen.

Grote NV’s en BVBA ‘s 

 Bedrijfsrevisor die u aanstelt (fysieke persoon of vennootschap), dit kan één persoon

zijn of meerdere. Als men er meerdere aanstelt, zullen zij functioneren als een college

(beslissen bij meerderheid).

Deze persoon/ controle orgaan krijgt de titel van commissaris van de vennootschap.

Wie stelt dit orgaan aan?

De vennoten stelt de bedrijfsrevisor aan. 
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Nuancering:  Als  je  een  ondernemingsraad  hebt,  dit  het  ontmoetingsorgaan  van

werkgevers en werknemers, dan moet de algemene vergadering bij aanstelling van een

controle orgaan, de ondernemingsraad betrekken. Waarom? Omdat dit controle orgaan

ook naar deze raad toe een informatieplicht heeft.
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De  algemene  vergadering  kan  ook  het  controle  orgaan  ontslaan.  Maar  is  er  een

ondernemingsraad, moet deze wederom betrokken zijn bij het ontslag. Maar je kan een

controle orgaan niet zomaar ontslaan.  het functioneert té goed? 

Ze kan enkel ontslaan worden door wettelijk ernstige redenen.

Hoe lang wordt dit orgaan aangesteld?

Voor een periode van max. 3 jaar. (of zoals genoemd in de statuten, maar max. 3 jaar)

Het kan wel hernoemd worden.

De vennootschap moet deze revisor betalen, zoals eerder gezegd.

Kan een controle orgaan zelf ontslag nemen?

Ja,  om persoonlijke redenen (pensioengerechtigde leeftijd,  …) of  hij  kan zijn ontslag

geven  (zomaar)  aan  de  algemene  vergadering,  maar  dan  moet  dit  voldoende

gemotiveerd worden (uitvoerend verslag)

Wat doet het controle orgaan?

Men oefent controle uit op de financiële toestand van de vennootschap en dus op de

stukken  waaruit  de  financiële  toestand  blijkt.  (jaarrekening,  boekhouding,..)  Het

controle recht heeft dus inzagerecht in alle stukken die nodig zijn om de controle uit te

oefenen.

Het controle orgaan moet ook een verslag opstellen naar de aandeelhouders toe. (hoe

is het met de vennootschap gesteld?) Hierin staan vooral 3 zaken:

- Hoe controle uitgeoefend? (wijze)

vb. steekproeven.

- Zijn  er  inbreuken  vastgesteld  op  de  statuten  of  het  wetboek  van

vennootschappen?

jaarlijkse vergadering: décharge op juist bestuur  deze informatie geeft basis tot

décharge.
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- Beoordeling van de financiële stukken – zijn ze naar behoren gemaakt?

- Daarnaast  zal  het  controle  orgaan  ook  aangeven  of  men  akkoord  is  met  de

financiële stukken.

• Goedkeuring

• Goedkeuring bij voorbehoud van bepaalde zaken

• Afkeuring van de stukken = gevaar  voor  bestuur  van de vennootschap,

want dit wijst op een ernstig probleem in de vennootschap.

Aandelen NV en BVBA

NV

Wat zijn de soorten van aandelen?

 enorm grote keuze

-               Aandelen mét nominale waarde   

waarde van het aandeel is bepaald.

-               Aandelen zonder nominale waarde  

  waarde is niet bepaald, maar men weet wel het kapitaal van de vennootschap en 

het aantal aandelen. (staat in de statuten)  hoe waarde kennen: kapitaal delen 

door aantal aandelen.

Waarom kiezen?

Bij aandelen van nominale waarden, in een kapitaalsverhoging, dan moet men 

aandelen bij creëren. Bij aandeel zonder nominale waarden, wordt de waarde van de 

aandelen automatisch verhoogt bij een kapitaalsverhoging.
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-               Aandelen aan toonder     makkelijke overdraagbaar, heeft wettelijke vormvereisten.

Nadeel: belasting ontduiken  controle systeem (zie HB, maar hoeft men niet te 

kennen) Aandelen aan toonder bestaan nog, maar ze moeten niet meer opnieuw 

gegeven worden. Er zal ook meer taks moeten betaald worden vanaf 2012.

-               Aandelen op naam     aandeel dat je eigenlijk niet bezit, maar het 

aandeelhouderschap blijkt uit het aandeelhoudersregister. Een kopie van dit 

register is dus het bewijs van je aandeelhouderschap.

o Hoeveel aandelen?

o Wie is de eigenaar?
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-               Gematerialiseerde aandelen    aandelen die geboekt worden bij een erkende 

rekeninghouder. Bij het openen van een effectenrekening bij deze 

rekeninghouder/bank krijg je mede aandeelhouderschap. (vennootschap weet dus 

niet wie precies aandeelhouders zijn onder deze banken)

Vereffeningsinstelling ‘Europe clearer’  Erkende rekeninghouders hebben hier 

een rekening waar staat welke bank hoeveel aandelen hebben. (nog steeds anoniem) 

Het gaat hier dus om één centrale rekening.  

 cascade systeem die vertrekt bij de vereffeningsinstelling (vb. 100 aandelen) en 

naarmate de klanten van banken aandelen heeft, boekt de vereffeningsinstelling dit 

aantal aandelen door op de rekening van de bank. Waar de bank dit op haar beurt 

doorgeeft aan haar klant. = theoretische systeem. Praktijk = eenvoudiger: transacties 

kunnen gebeuren bij één bank.

-               Aandelen mét stemrecht      

-               Aandelen zonder stemrecht      

-               Aandelen met preferente aandelen      staan vooraan bij winstuitgave (krijgen dus 

eerst hun geld) Dit komt vaak voor en het publiek wordt hier vaak door misleid.

-               Aandelen met niet preferente aandelen    moeten bij uitbetaling de preferente 

aandelen voorlaten.

Kan men de aandelen in een NV overdragen? 

Bij een kapitaalsvennootschap is er in principe een vrije overdracht van aandelen. Maar

er kunnen via de statuten wel beperkingen in het leven geroepen worden. 

Er moet wel rekening gehouden worden met volgende regels:

- Enkel tijdelijke beperkingen;

- Schriftelijk vastleggen;

- Altijd in het belang van de vennootschap.

Goedkeuringsclausules:

Overdracht van aandelen mag, mits goedkeuring van een aantal vennoten (aangegeven

in de statuten)

Voorkoopclausules:

Men mag als  aandeelhouder overdragen,  maar je moet eerst  gaan naar bestaande

aandeelhouders  (om te  verkopen)  en  als  die  niet  willen,  mag  je  het  aan  anderen

verkopen.

Stand still clausules: 
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Niemand mag in een beperkte tijd zijn aandelen overdragen.
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Hoe gebeurt de overdracht?

 onderscheid in aandelen: 

- Toonder

- Naam

- Gedematerialiseerd

Toonder:   je  draagt  het  aandeel  gewoon  over  door  overdracht  van  het  papier.

(=eenvoudig) “bezit is titel”.

Naam: onderscheid tussen 2 verhoudingen: 

- koper/verkoper

- aandeelhouder/ vennootschap

 Overdracht van eigendom door het sluiten van een overeenkomst tussen koper en

verkoper.

 Maar  men  moet  ook  de  overdracht  door  de  vennootschap  laten  erkennen   de

koop/verkoop  moet  dan  genoteerd  worden  of  aangepast  worden  in  het

aandelenregister.

Gedematerialiseerd:  overdracht  door  boekingen  (debitering/creditering)  op  de

rekeningen.

BVBA
! Besloten vennootschap  énkel aandelen op naam

- met nominale waarde

- zonder nominale waarde

- met stemrecht

- zonder stemrecht

Alle aandelen moeten gelijk zijn.

 Geen aandelen aan toonder of gedematerialiseerd.

 Overdracht aandelen?

Overdracht gaat niet vrij. Het kan wel, maar er is een veiligheidsklep: er is toestemming

nodig van een aantal  vennoten om de aandelen te kunnen overdragen.   art.  249

wetboek  van  vennootschappen.  “helft  van  de  vennoten,  die  3/4  van  het  kapitaal

vertegenwoordigen.  minimum, je kan strenger zijn in je statuten. Zie ook art. 251.
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Hoe overdragen?

Aandelen op naam: onderscheid tussen 2 verhoudingen: 

- koper/verkoper

- aandeelhouder/ vennootschap

 Overdracht van eigendom door het sluiten van een overeenkomst tussen koper en

verkoper.

 Maar  men  moet  ook  de  overdracht  door  de  vennootschap  laten  erkennen   de

koop/verkoop  moet  dan  genoteerd  worden  of  aangepast  worden  in  het

aandelenregister.

Organisatie NV & BVBA

Naam 

(fictief, bestaande personen) – geen naam waar al rechten op zijn!!

Zetel 

Maatschappelijk zetel is plaats waar vennootschap gevestigd wordt. Dit staat ook in de

statuten.

Nationaliteit

Fiscaal belang – waar belasting betalen?

In principe is de zetel een belangrijk aanknopingspunt om de nationaliteit te bepalen.

Ontbinding en vereffening
Ontbinding = gronden op basis  waarop de vennootschap zijn einde neemt, dus de

feiten. Maar een ontbinding is niet noodzakelijk het einde van een vennootschap. Op

het  ogenblik  van  de  ontbinding:  het  bestuur  verdwijnt  en  in  de  plaats  komen

vereffenaars, met één doelstelling: vereffening. 

Opgelet: dit kan een heel lang proces zijn.

Soorten gronden:

- Vrijwillige ontbinding

- Ontbinding van rechtswege (!!)  automatische ontbinding (zie VOF)

89
89

89



o Duur: tijd is verstreken of niet verlengd

o Doel: onbereikbaar?

o Gerechtelijk: met tussenkomst van de rechtbank – iemand stelt hier een

vordering in bij de rechtbank.

 Ernstige wettige redenen – situaties waardoor de vennootschap niet

meer kan functioneren (ruzie aandeelhouders)

 Slapende  vennootschappen  –  vennootschappen  bestaan,  maar

functioneren  niet  d.w.z.  geen  aangifte  van  de  jaarrekening

gedurende  3  opeenvolgende  jaren.  Het  OM kan vorderen  dat  de

vennootschap dan wordt ontbonden.

Vereffening:

= het ten gelde maken van alles wat er in de vennootschap zit en als dit geld bijeen is

gekregen, zal men dit uitkeren (verdelen).

Concreet:

- Vereffenaars moeten worden aangesteld

Wie?

o Voorzien in de statuten

o Algemene vergadering duidt de vereffenaars aan

o Rechtbank  van  koophandel  duidt  vereffenaars  aan  (na  ontbinding

bijvoorbeeld)

o Niets voorzien?  het bestuur zal vereffenaar worden

Opmerking:

Vroeger kwam het voor dat de vereffenaars eigenlijk geen kennis hadden met het

vereffenen.  Recente  oplossing:  controle  door  rechtbank  van  koophandel  op  de

benoeming van de vereffenaar.  Als  het  de  aandeelhouders  zijn  die  de  vereffenaar

aanduiden, moet je eerst goedkeuring vragen aan de rechtbank van koophandel. Bij

niet akkoord, zal zij zelf iemand aanstellen.
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Wat doet een vereffenaar?

Hij zal er allereerst voor zorgen dat hij zoveel mogelijk geld incasseert: 

- Alle uitstaande schuldvorderingen innen 

(openstaande betalingen, leningen, …)

- Verkopen wat men kan verkopen  pot met geld als resultaat
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- Uitkeringen kunnen beginnen:

o Eerste plaats: Uitkeren aan schuldeisers

Wat bij niet terugbetaling?  schuldeisers kunnen faillissement aanvragen

o Pot leeg?  Aandeelhouders krijgen niets terug. 

(=negatief ondernemingsrisico) Hij kan dus geen faillissement aanvragen 

zoals de schuldeisers.

Overheid (kan) wel een bedrag voorzien om de aandeelhouders tegemoet 

te komen, als er vb. heel veel kleine spaarders betrokken zijn. (kost veel 

geld!!)

o Geld over?  Aandeelhouders krijgen hun aandeelwaarde terug

o Nog steeds geld over?  Dit is de winst, die verspreid wordt onder de 

aandeelhouders.

- Vereffenaar maakt verslag op over de vereffening en legt dit voor aan de algemene

vergadering.

o Algemene vergadering laat financiële controle uitvoeren op dit 

vereffeningsbeleid (eventueel revisor aanstellen)

o Algemene vergadering gaat over tot de sluiting van de vereffening 

(eindfase)

o De rechtspersoonlijkheid gaat ten einde. ‘Vennootschap sterft’. 

o De documenten van de vennootschap moeten echter 5j bijgehouden 

worden. 

o Latent (ondergronds) blijft de rechtspersoonlijkheid echter 5j bestaan.  Er 

kunnen in die tijd nog vorderingen worden ingesteld. (voor deze mensen, 

die de vereffenaar niet kan terugvinden, kan het geld gestort worden op 

een geblokkeerde rekening) Bij niet opeisen, kan het geld verdeeld worden 

onder de aandeelhouders.
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 Controle op de uitbetaling van de schuldeisers door de rechtbank van 

Koophandel. (eerste controle)

 Ieder jaar moet de vereffenaar verslag uitbrengen aan de rechtbank van 

Koophandel  Deze ziet er op toe dat de vereffening niet oneindig gerekt wordt. 

(tweede controle)
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Geschillenbeslechting
= Wordt in de praktijk zeer veel toegepast.

Probleem: 

Moeilijkheden tussen de vennoten (van allerlei aard)

- Ruzie

- Vennoten die niet presteren (beloofde inbreng)

- Vennoten  zijn  niet  geïnteresseerd  in  de  vennootschap/  kunnen  zich  niet

interesseren (ziekte, gevangenschap)

Oplossing:

- Gerechtelijke ontbinding wegens wettelijke ernstige reden (was vroeger de enige

oplossing)

o Nadeel: bij aandeelhouder die wel het beste voorheeft, wordt mee gestraft

voor het gedrag van anderen.

- Vennoten die in gebreke blijven, worden uit de vennoten gehaald.

- Vennoot die het ernstig meent kan de vennootschap verlaten.

Procedure van uitsluiting van een vennoot

Kan, via een vordering, enkel ingesteld worden bij de rechtbank van Koophandel. Het

gaat  hier  om een  vraag  dat  één  of  meerdere  vennoten  de  vennootschap  kunnen

verlaten (aandelen verkopen).

Vordering instellen met gegronde redenen (niet noodzakelijk een fout)

- Ruziemakende vennoten

- Niet presterende vennoten

- Afwezige vennoten

Wat vordert men van de RVK?

- Aandelen verkopen aan degenen die de vordering instelt.
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Procedure van uittreding van een vennoot

Vordering instellen bij RVK tegen vennoten in wiens hoofde een gegronde reden bestaat

 wat vordert men?  de betrokken (lastige) vennoten moeten de aandelen kopen van

de insteller.

Bij onbeperkte middelen, moet de persoon gaan lenen of op een andere manier aan

geld zien te geraken om de aandelen toch te kunnen overkopen. (kan dus een financieel

probleem veroorzaken)

Einde vennootschapsrecht

Het einde van de handelsactiviteit
Problematiek  van  ondernemingen  in  financiële  moeilijkheden.  –  los  van  het

vennootschapsrecht.

Verleden
Handelsvennootschappen  in  financiële  problemen  gingen  automatisch  in  faling

(faillissement). De technieken om dit te voorkomen werkten niet.

1997: Hernoeming faillissement wetgeving

De algemene regel was de fase van het Gerechtelijk akkoord.

Dit is een bescherming tegen schuldeisers voor een bepaalde periode. Het faillissement

werd de uitzondering.

Vaststelling: na ’97 was faillissement nog steeds de regel, ze gingen allemaal in faling.

Ook  de  vennootschappen  onder  gerechtelijk  akkoord  zijn  uiteindelijk  uitgemond  in

faillissement.

Nieuwe regeling

Faillissementsrecht & Wetgeving op continuïteit van onderneming.

Filosofie: als bedrijven niet meer te redden zijn, laat ze failliet gaan. Maar ALS bedrijven

wel nog te redden zijn, probeer ze nog te redden (of delen ervan). De ambitie is dus niet

meer om de faillissementen te verminderen.
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Faillissement
Wat? 

 Collectieve beslagmaatregel. De enige instantie die een faillissement kan uitspreken

is  de  RVK.  Waarom collectief?  Als  de  RVK  een  faillissement  uitspreekt,  zal  het  de

handelaar van de handelsactiviteit wegnemen en zal in de plaats een curator komen.

(neutrale 3e)

Voorwaarden faillissement?

- Handelaar zijn;

- Men moet zich bevinden in een situatie van staking van betaling;

- Het krediet moet wankelen.

De drie voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn. Wat wil zeggen:

- Handelaar = fysiek persoon of handelsvennootschap. (art. 1)

Handelsvennootschap kan failliet gaan tot 6 maanden na de sluiting van de 

vereffening. Waarom? Men wil eventueel de bestuurders  kunnen aansprakelijk 

stellen. Een fysieke persoon kan failliet gaan als de handelaar sterft, en dit tot 6 

maanden na het overlijden met voorwaarde dat de staking van betaling zich heeft 

voorgedaan voor het moment van overlijden.  erfgenamen moeten schulden 

terugbetalen. OF de handelaar stopt en dan kan men nog altijd failliet verklaard 

worden met als voorwaarde dat de stopzetting van de betaling zich plaatsvond 

voor de stopzetting van de activiteit.

- Bevinden in een situatie van staking van betaling: stoppen met betalen van 

schulden. Dit is een definitieve stopzetting. Dit is altijd een feitelijke 

aangelegenheid.

- Het krediet wankelt: als men nergens nog geld kan krijgen.

Vormen van faillissement?

Hoe komt het dossier in moeilijkheden bij de RVK? Rechtbank is immers passief en gaat 

niet op zoek naar gevallen. Er zijn 3 manieren waarbij het dossier terecht kan komen bij

de RVK: 

- Op eigen aangifte: ‘neerleggen van de boeken’, de handelaar vraagt zelf het 

faillissement aan, binnen de maand na de staking van de betaling. De neerlegging 

van de boeken moet fysiek gebeuren.
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- Aanvraag door schuldeisers: vordering tot faling instellen

- Openbaar ministerie vraagt faillissement aan: Hoe weet het OM dat u in 

moeilijkheden zit? Hij krijgt het dossier van de ‘Kamers voor handel onderzoeken’.

-
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Kamers voor handelsonderzoeken?

Deel van RVK. Zij gaan op zoek, binnen hun gerechtelijk arrondissement, naar 

ondernemingen in moeilijkheden. Op deze afdeling komt immers heel veel informatie 

toe. (berichten van achterstallige betalingen, ontevreden schuldeisers) Bij verdachte 

berichten zullen zij een onderzoek instellen door één rechter te belasten met het 

onderzoek naar de handelaar in moeilijkheden:

- Roept handelaar in moeilijkheden bij zich. Men mag de handelaar geen raad geven,

wel informatie vragen.

- Kan ook schuldeisers oproepen. Waar zit het probleem? Uitstel van betaling? Hoe 

lang is het probleem al gaande?

- Stelt verslag op aan de betreffende Kamer, die dan 3 opties heeft: 

o Men dacht dat er een probleem was, maar niet zo duidelijk als was 

ingeschat, het kan dus opgelost worden  seponering van het dossier.

o Er is wel degelijk een probleem, maar nog op te lossen  hulplijn: wetgeving

van continuïteit van onderneming.

o Er zijn onoverkoombare problemen  dossier doorgeven aan OM en 

vervolgens een faillissement aanvragen.

Vonnis

Faillissement wordt uitgesproken door RVK. Inhoud vonnis:

- Faillissement wordt officieel vastgesteld.

- Datum staking van betaling wordt vastgesteld, die belangrijk is voor de verdachte 

periode.

- Men stelt vervolgens een curator aan (handelaar weg van zijn handelsactiviteit), 

dit kan er één of meerdere zijn.

- Ook wordt de rechter-commissaris aangesteld, deze houdt toestand op de 

afwikkeling van het faillissement.

- (!!!) De schuldeisers worden opgeroepen om hun vorderingen kenbaar te maken 

aan de curator. (inventaris van schulden van het bedrijf)

- Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad. (onmiddellijk uitvoerbaar)
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d.w.z.: Een uitzondering op het feit dat bij een beroep het vonnis geschorst wordt. 

Ondanks een beroep wordt dit feit dus wél uitgevoerd.

o Gerechtelijke dwaling – vordering tot schuld bij de Staat, in dien het vonnis 

van het beroep zegt dat de handelaar ten onrechte faillissement verklaard 

werd.
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Curator

 Moet zoveel mogelijk geld recupereren. Dit is een gespecialiseerde advocaat 

aangesteld door de RVK. (heeft lijst van mogelijke curatoren) De curator doet vaak 

beroep op de hulp van specialisten. Hij zal de failliete boedel managen. 

Vroeger zei men: ‘hij rijdt op 2 paarden’, hij gaat 2 belangen beschermen: die van 

schuldeisers en van de schuldenaar.

Vb. bewarende maatregelen: vb. bij voedingswaren: goederen die slecht kunnen 

worden, moeten onmiddellijk verkocht worden. 

Beslag laten leggen op goederen van klanten wanneer er een risico is dat er niet 

betaald gaat worden, …

Actief – Passief  nakijken wat de schulden zijn

De schuldeisers worden oproepen om hun schuldvorderingen kenbaar te maken. 

Probleem: schuldeisers die je niet kent (zie vb. boekenbon bij sluiting winkel)

- Inventaris opmaken van alle schulden

- Inventaris maken van alle activa waarover de handelaar nog beschikt 

vb., Sabena: dure kunstartikelen

- Na inventaris: zicht op schulden en middelen die er nog zijn

o               Hypothese 1  : onvoldoende actief, niet voor het terugbetalen, maar voor het

afwikkelen van het faillissement.

d.w.z.: onvoldoende middelen om curator en zijn medewerkers terug te 

betalen.  faillissement wordt afgesloten door RVK.

d.w.z.: curator wordt van de failliete boedel afgehaald en de handelaar 

wordt terug aan het hoofd van zijn boedel geplaatst. (vol schulden) Deze 

vorm komt het vaakst voor.

o               Hypothese 2  : wel voldoende actief voor afwikkelen faillissement.

Curator begint met het afwikkelen van het faillissement:

 Hij zal alles aan geld innen, wat er te innen valt. Dus hij gaat de 

uitstaande schuldvorderingen innen. (mensen die nog geld moeten 

betalen)
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 Hij zal alles wat hij kan verkopen, verkopen. 

!! Praktijk: Curator zoekt nog vaak naar een overnemer. Ook bepaald

activa kan nog opbrengen op termijn, zie voorbeeld hotel Sabena in 

Afrika.
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 Resultaat: pot met geld  uitkeren @ 5 groepen:

• Schulden van de boedel

Dit zijn alle kosten die ontstaan zijn naar aanleiding van het 

faillissement (erelonen curatoren en zijn medewerkers, 

kosten personeel, …)

• Gefailleerden uitbetalen

De faling is gebeurd door een fysiek persoon, deze persoon 

heeft recht op sociale uitkeringen. (om te overleven)

• Schuldeisers met een bijzonder voorrecht die een vordering 

hebben toevertrouwd @ de curator.*

• Schuldeisers met een algemeen voorrecht.*

• Gewone schuldeisers

Deze hebben een vordering tegoed van de failliete handelaar,

maar ze hebben geen waarborgen.

 Curator stelt verslag op over zijn afwikkelingsbeleid + nodige 

bewijsstukken bijgevoegd.

 Rechter-Commissaris roept schuldeisers bij elkaar, deze zullen 

overgaan tot een bespreking van het verslag van de curator. Is alles 

verlopen zoals het moest?

 Dossier komt bij RVK, die het dossier zal afsluiten, faillissement 

wordt afgesloten. Curator zijn werk zit er op, fysieke 

personen/handelaar komt weer aan het hoofd van zijn handel. (vol 

schulden, er blijven altijd schuldeisers over)

• meer uitleg volgt.

Rechter- Commissaris

Controleert de curator zijn werk.

Ziet er op toe dat alles gebeurt zoals het moet. Dat er vaart zit in het dossier.  Moet in

sommige situaties toestemming geven aan curator voor bepaalde handelingen.
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Problematiek van de verdachte periode

Een faillissement kondigt zich meestal aan, het gebeurt niet van dag 1 op de volgende.

Vele mensen willen er voor zorgen dat er niets meer in het bedrijf zit, op het moment

van  faling.  De  curator  zal  dan  moeten  vaststellen  dat  er  niets  meer  over  is  om

schuldeisers terug te betalen. Ze gaan dan goederen wegdoen of verkopen aan lage

prijs. Bij indicaties van dit gebeuren (onrechtmatig verdwenen goederen) zal men de

verdachte periode instellen.
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Wat?

Men bakent een periode af voor het vonnis van faillissement en gaat alle handelingen

die gesteld zijn in deze periode nakijken of ze wel rechtmatig zijn. (niet gesteld om

schuldeisers te benadelen) 

De curator zal in die periode alles nakijken wat de handelaar heeft gedaan. Sanctie:

Goederen moeten terugkomen.

Hoe berekend?

Met behulp van een tijdslijn: 

- Vonnis van faillissement: datum van staking van betaling is bepaalt.

- Bij indicaties dat er voor deze datum onrechtmatige zaken zijn gebeurt, plaatst

men deze datum van staking terug in de tijd. (tot max. 6 maanden voor vonnis van

faillissement.

- Verdachte periode: periode tussen vastgestelde datum van staking van betaling en

datum van vonnis van faillissement.

- Curator  gaat  alle  handelingen bekijken die  gesteld  waren in  deze periode.  En

bepaalt of men hier rekening mee moet houden. Verdachte handelingen worden

beschreven in faillissementswetgeving: (art16-20)  wetboek!!

Art 17; = opsomming handelingen, als één van deze handelingen vastgesteld worden in

de verdachte periode, dan moet de curator deze handeling ‘niet tegenstelbaar’ laten

verklaren. 

- Alle handelingen waarbij om niet wordt beschikt over RG of OR 

 schenkingen

- Niet vervallen schulden 

 vb. ouders schenken geld voor je zaak en stellen datum vast tegen wanneer je 

hen moet terugbetalen. Als je ziet dat de zaken slecht gaan voor deze datum, en je

beslist om je ouders voortijdig terug te betalen zodat zij hun geld al zeker terug 

hebben. Dit kan dus niet, want de schuld is nog niet vervallen.

Of je betaalt je ouders terug in materie/goederen. Dit kan ook niet volgens dit 

artikel 17, valt mee onder ‘vervallen schulden’.

- Wegens voordien aangegane schulden. 

waarborgen geven van leningen tijdens de verdachte periode, zijn niet 
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tegenstelbaar aan de failliete boedel. 

Vb. grond gekocht voor uitbreiding van boedel als waarborg stellen voor je ouders.
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Het goed of het geld dat verdwenen is, moet terugkomen naar de failliete boedel.

Art.  18:  Normale  transacties  die  zich  voordoen  tijdens  de  verdachte  periode.  

schuldeisers hadden kennis van de staking van betaling.

Waarom probleem? Je kan schuldeisers gaan bevoordelen (vb. familie) Curator kan hier

eisen dat het geld terugkeert naar het bedrijf.

Art. 19: heeft betrekking op

Kan je tot vlak voor het vonnis van faillissement leningen aangaan? Ja, ook tijdens de

verdachte periode. Maar zegt dit artikel: tijdens verdachte periode naar bank om lening

aan te gaan. Bank stemt toe, maar vraagt een hypotheek op een OG. Men zegt ok, ik

heb een afbetaald gebouw, hypotheek kan hierop. Bank stemt toe. Overeenkomst gaat

aan en er wordt een hypotheek gelegd op het gebouw. Hypotheken worden genoteerd

op het hypotheekkantoor. (waarborgen op onroerende goederen) Zo weten 3den dat er

hypotheek rust op een woning. Men kan met een bank afspreken bij moeilijkheden bij

lening.  Treuzelen  bij  inschrijving  bij  hypotheekkantoor  

 3den zijn zich niet bewust van de hypotheek. Tijdens deze periode laat je weer een

hypotheek  leggen  op  hetzelfde  gebouw.    dus  door  late  inschrijving  in

hypotheekkantoor, geeft u een foute indruk op kredietwaardigheid aan de buitenwereld.

Dus als er meer dan 15 dagen zijn tussen inschrijving van hypotheekkantoor en 

inschrijving van hypotheek, zal er volgens dit artikel geen rekening gehouden worden 

met deze inschrijving.

Art. 16: na het vonnis van faillissement mag men niets meer doen  dan is de curator 

verantwoordelijk

Art. 20: betrekking op periode voor de verdachte periode. (langer dan 6 maanden 

geleden)

 Als u het oogmerk had uw schuldeisers op een bedrieglijke wijze te benadelen, wordt 

er geen rekening mee gehouden, onverschillig de datum.

Hier moet altijd ‘het bedrieglijk oogmerk’ bewezen worden. Dit moet niet bij andere 

artikels.

Gevolgen schuldeisers van een faillissement

Wat maakt deel uit van de failliete boedel? (actief/passief)
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Actief:

- Goederen in het bezit van de failliete handelaar (schuldenaar), dit zijn goederen 

die onbelast zijn (dienen niet als waarborg voor schuldeisers)

- Goederen die nog toekomen (besteld voor faillissement)

- Goederen die terugkomen ten gevolge van de verdachte periode

- Goederen krachtens bepaalde wetgeving toekomen aan de gefailleerde

NIET: Alle belaste goederen van handelaar die in faling is. (panden)

Passief:

SCHULDEN VAN DE FAILLIETE BOEDEL

= Schulden ontstaan naar aanleiding van het faillissement* 

(erelonen curatoren en zijn medewerkers, kosten personeel, …)

SCHULDEN IN DE FAILLIETE BOEDEL

= Schulden die het faillissement hebben doen ontstaan, waar de curator zorg voor zal 

dragen.

- Schuldvorderingen van schuldeisers met een algemeen voorrecht*

- Schuldvorderingen van gewone schuldeisers

- Schuldvorderingen van andere schuldeisers

Zijn bevoorrecht, maar als het goed van de waarborg verkocht wordt, het geld de 

schuld niet genoeg dekt. ( restschuld)

Categorieën van schuldeisers

- Hypothecaire SE

Heeft geld gegeven aan de gefaalde handelaar en heeft een OG als waarborg 

gekregen. (vb. bank)

- Pandhouder SE

Heeft als waarborg een RG. (vb. duur juweel, handelszaak)

SE met bijzonder voorrecht

109
109

109

Contractueel



- SE met bijzonder voorrecht

Wettelijk bepaalde waarborg  de wet duidt een welbepaald goed aan dat als 

waarborg moet dienen. Vb. de onbetaalde verkoper van roerende goederen. De 

waarborg van deze verkoper zijn onbetaalde goederen.

- SE met algemeen voorrecht

wettelijk bepaalde waarborg, de waarborg is er op alle goederen van de 

schuldenaar. Wie behoort tot deze groep? RSZ, werknemers, belastingen.

- Gewone SE

Mensen die geld moeten krijgen van de gefaalde handelsvennootschap, maar ze 

hebben geen waarborgen. (vb. boekenbon, voorschot)

Positie van schuldeisers?

Als je in faling gaat, krijg je onmiddellijk toepassing van het fixatiebeginsel. Uw positie 

wordt gefixeerd; bepaald op het moment van het vonnis. Op het moment van het 

vonnis kan u geen vorderingen meer uitoefenen, SE mogen even niets doen  

vorderingen worden bevroren.

Als de curator de schuldvorderingen heeft geverifieerd, kijkt alles na. Daarna maakt hij 

hier een proces verbaal op ‘verificatie van de schuldvordering’. Het gevolg hiervan is 

dat de eerst drie categorieën van SE vrij worden. D.w.z. dat zij hun vordering mogen 

uitoefenen. Hun waarborg kan dan eventueel verkocht worden. De curator kan wel 

vragen dat de vordering tot 1 jaar na het vonnis van het faillissement, nog bevroren 

blijft.

De 2 laatste categorieën kunnen nooit meer iets doen, want ze moeten hun vordering 

afgeven aan de curator, die zorg zal dragen voor hun schuldvordering.

Onbetaalde verkoper van roerende goederen  (actueel)

Wordt op 2 manieren beschermd:

- Toekenning bijzonder voorrecht

- Clausule van eigendomsvoorbehoud (in contract), zolang GDR niet betaald zijn, 

blijft verkoper eigenaar. Deze moet schriftelijk vastgelegd zijn, vóór de levering van
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de GDR. Deze clausule werkt alleen als de GDR nog effectief aanwezig zijn na het 

faillissement, dus als ze reeds verkocht zijn telt het niet.

Deze beschermingsmaatregelen moeten in acht worden genomen door de curator.
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Pretentierecht

Goederen werden verkocht aan een handelaar die intussen in faling is gegaan. Wat is 

de positie van deze verkochte goederen?

- Als de goederen geleverd zijn, vallen ze in het faillissement.

- Goederen zijn verkocht, maar nog niet geleverd/betaald  retentierecht (<retenir, 

terughouden)

De goederen moeten niet meer geleverd worden.

Terugvorderingsrecht

Goederen werden verkocht, maar zijn reeds onderweg voor levering. Voor ze aankomen 

gaat de koper in faling.

 Zolang de GDR niet geleverd zijn, kunnen ze tegengehouden worden en moeten ze 

niet verder geleverd worden.

Faillissement en de lopende contracten

Wat gebeurt er met overeenkomsten die een bedrijf heeft afgesloten en die nog steeds 

gelden op het moment dat één van de partijen failliet gaat.

Regel: Contracten die bestaan, blijven verder lopen.

Ondernemingen in faling, zouden nog gered kunnen worden (overname)

Uitzonderingen:

UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

=  clausule  die  zegt  dat  de  overeenkomst  een  einde  neemt  als  een  van  de

contractspartijen failliet gaat.

INTUITU PERSONAE

Persoon van medepartij was determinerend voor het sluiten van de overeenkomst.  

Als de medepartij failliet gaat, zal de overeenkomst verdwijnen bij het faillissement, de

persoonlijkheid valt immers weg.

Uitz.: Arbeidsovereenkomsten  contract blijft doorlopen bij faillissement.

Drama arbeidsovereenkomsten die blijven doorlopen bij faillissement 
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 curator wordt geconfronteerd met een enorme toename van de schulden van de

boedel. (loonkost) 
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Curator zal bij aanvang al het personeel onmiddellijk ontslaan, wat tot gevolgd heeft

dat het verschuldigde loon uit het verleden, worden schulden in de boedel (werknemers

zijn  SE  algemeen  voorrecht).  Curator  zal  vervolgens  bij  nood  aan  personeel,  het

personeel  terug  aannemen  dat  hij  vindt  dat  nodig  is.  (veel  minder,  tegen  minder

gunstige voorwaarden)  deze werknemers vormen weer schulden met de inboedel.

Verschoonbaarheid

Sluiten van faillissement houdt in dat de handelaar weer aan het hoofd komt van de

handelsactiviteit  (vol  schulden)  en  de  curator  trekt  zich  terug.  SE  met  algemeen

voorrecht en gewone SE gaan hun pijlen richten op de handelaar. Zij kunnen beslag

leggen  op  uw  toekomstig  loon,  of  nieuwe  aankopen  zoals  dure  auto.  Dit  is  zeer

onrechtvaardig bevonden. Daarom oplossing: verschoonbaarheid.

= Speelt  voor  personen die failliet  gaan en geen vennootschap hebben opgericht.

Fysieke personen dus.

De rechtbank veegt na het faillissement de spons op uw schulden. De handelaar is dus

bevrijd van al zijn schuldeisers. 

Deze verschoonbaarheid is een recht, dus in principe heeft iedereen er recht op. Tenzij

dat er naar aanleiding van het faillissement de handelaar schuld heeft gemaakt aan

bepaalde feiten.

Wet op continuïteit van ondernemingen (2009)
Doelstelling?

Men probeert om de activiteiten van bedrijven, als ze nog rendabel zijn, veilig te stellen.

Men probeert niet het aantal faillissementen te verminderen.

Fases

- Preventieve fase

Men probeert zelfstandig een oplossing te vinden, los van de RVK. 

Voordeel: proberen om moeilijkheden op te lossen in de schaduw en onder grote 

discretie. Dus de concurrentiepositie wordt niet aangetast. Dit berust op goodwill 

van de schuldeisers, zonder hen is het niet mogelijk om problemen op te lossen. 
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- Fase van gerechtelijke reorganisatie.

Procedure instellen voor de RVK. Gevolg: er wordt aandacht en publiciteit besteedt.

Staat los van SE.
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Wie kan beroep doen?

Staat open voor handelaren. (fysieke personen, handelsvennootschappen) Maar het kan

ook openstaan voor een grotere groep van personen. 

 Burgerlijke vennootschappen met de vorm van een handelsvennootschappen. 

Uitgezonderd: uitoefenaars van vrije beroepen.

Preventieve fase

Men gaat volledig vrijwillig, los van een procedure, zoeken naar een oplossing/akkoord

met (alle/bepaalde) schuldeisers (min. 2). 

Vb.  herschikking  van  schulden,  uitstelling  van  betaling,  verlengde

terugbetalingstermijn.

Probleem: Handelaren in moeilijkheden hebben meestal niet de bekwaamheid om te

onderhandelen met SE.   wet voorziet oplossing: RVK stelt ondernemingsbemiddelaar

aan. Iemand die ervaring heeft met het onderhandelen met SE, die de handelaar zal

bijstaan. 

Hij is echter geen persoonlijk adviseur, hij zal op een neutrale basis een overeenkomst

trachten te vinden.

Gerechtelijke reorganisatie

= procedure waarop men beroep doet op de RVK.

Men  gaat  een  vordering  instellen  bij  de  RVK,  een  vordering  tot  gerechtelijke

reorganisatie.  Deze  vordering  wordt  ingesteld  door  de  handelaar  in  moeilijkheden.

Kamer van Handelsonderzoeken kan dit aanbieden als oplossing voor uw onderneming

in moeilijkheden, maar de handelaar zelf moet de beslissing nemen.

Gevolg van deze vordering?

- Alle vorderingen van SE worden bevroren (=bescherming)

- De  handelaar  kan  voorlopig  niet  meer  in  faling  gaan  (=  bescherming  tegen

mogelijk faillissement)

Drie mogelijkheden tot oplossing van RVK: 

- Gerechtelijke reorganisatie via een minnelijk akkoord

- Gerechtelijke reorganisatie via een collectief akkoord

- Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag
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 RVK duidt rechter aan, die onderzoek instelt naar de handelaar. Komt de handelaar

wel in aanmerking voor deze gerechtelijke reorganisatie? 

Voorwaarde?

Bedrijf/activiteiten moeten hun continuïteit kunnen behouden, naar de toekomst toe. Er

kan wel gevaar zijn, maar kan de continuïteit, met de hulp van RVK, op lange termijn

behouden blijven?

 RVK gaat daarna een zitting houden achter gesloten deuren.

Beslissingen:

- Handelaar komt niet in aanmerking voor GO. De procedure wordt afgesloten en de

bescherming valt weg. De handelaar drijft af naar faillissement.

- Handelaar komt wél in aanmerking voor GO./

 fase van GO begint, en de handelaar krijgt een bepaalde termijn (6mnd). Deze termijn

kan nog eens verlengd worden met 6mnd. 

En uitzonderlijk (complexe zaak) kan men nog een laatste keer 6mnd uitstel vragen. En

dit kan nog eens opgetrokken worden met 6mnd als de handelaar opteert voor een

overdracht van gerechtelijk gezag. 

Minnelijk akkoord

Gerechtelijk akkoord houdt in: akkoord met SE. Maar in tegenstelling tot preventieve

fase, is de handelaar beschermd door procedure. Er moet een akkoord bereikt worden

met min. 2 SE. Akkoord wordt voorgelegd  aan RVK. (vaststelling van akkoord). 

Gevolg  GO neemt een einde, procedure neemt af. Handelaar komt weer op de markt.

De SE kunnen weer een vordering instellen, maar intussen zijn er afspraken met 1 of

meerdere SE.

Collectief akkoord

Doel: akkoord met alle schuldeisers.

Handelaar in moeilijkheden moet een lijst met SE opstellen van hun schulden. Opdat

alle SE kunnen controleren of dat de gegevens wel correct zijn. Daarna wordt er een

reorganisatieplan opgesteld. Dit is een plan dat uit 2 delen bestaat: 

- Beschrijvend gedeelte

= overzicht van moeilijkheden, redenen van moeilijkheden  beschrijving van 

toestand.
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- Beschikkend gedeelte

= oplossingen aangeven (uitstel betaling, ontslag personeel, kwijtschelding deel 

schuldvordering)

118
118

118



Dit plan wordt vervolgens voorgesteld aan de SE. Deze moeten hierover stemmen. Bij

meerderheid (in aantal), is dit bindend voor alle SE, in tegenstelling tot het minnelijk

akkoord.

Bij  goedkeuring moet het plan vervolgens voorgelegd worden aan RVK,  die het zal

homologeren. Hierdoor neemt de procedure GO een einde en gaat de uitwerking van

het plan tot kracht. Dit plan mag max. 5 jaar duren. Na 5 jaar moet de handelaar weer

volledig op eigen kracht verder.

Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag

Op zich is de handelszaak niet meer te redden, maar er zitten rendabele stukken in.

Dus de handelsactiviteit wordt geheel of gedeeltelijk verkocht. Er wordt hier iemand

aangesteld die zich zal buigen over de verkoop van de onderneming. Deze persoon

wordt door de rechtbank aangesteld. De opbrengst (na aftrek van de kosten) gaat naar

de handelaar.

Men  heeft  ook  voorzien  in  een  ‘gedwongen  overdracht’ onder  gerechtelijk  gezag.

Oplossing? Het kan zijn dat de handelaar in moeilijkheden niets onderneemt of dat

voorgaande oplossingen niet effectief zijn geweest. 

 dan zouden geïnteresseerden in uw bedrijf zelf een vordering kunnen instellen bij de

RVK om het bedrijf, of stukken ervan, over te kopen.

EINDE LEERSTOF :D
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Examen info: 
@ R001-R002  alfabetisch?

Start  14u  –  maar  kom 20  min.  Op  voorhand  om stipt  te  kunnen  beginnen.  Enkel

meenemen:

- Schrijfgerief: zwart/blauwe pen (3) geen potlood en andere rommel.

- Wetboek  niets geschreven!!, niet bij is pech.

- Geen elektronische middelen (gsm,..) bezit van toestel is fraude! Je mag het niet

dragen lokker steken

- Jassen  en  tassen  horen  vooraan  in  het  lokaal  (inclusief  nota’s,  opgelet  voor

diefstal)

Wat je krijgt:

o Examenbundel met vragen (lijst), is klad, maar moet terug afgegeven

worden. Maar toch best juiste antwoorden aanduiden, in geval van verlies

van originele bundel.

o Antwoordblad, 40 vragen antwoorden met a, b, c. Als er teveel fouten zijn

geschreven, kan je een nieuw vragen. Maar toch opletten. Er is maar 1

juist antwoord. Fout antwoorden/niet antwoorden -0,3, juist antwoorden

+0,5.

o 2u tijd, is perfect doenbaar  afronden is om 16u.

Naam duidelijk schrijven!! – machinale correctie

Er wordt een contactmoment georganiseerd na het examen, waar je je examen kan

inzien.  wees hier stipt! Er zijn immers 600 studenten..

Praktisch: niet praten, niet afkijken :D

Slaagcijfers liggen perfect in de lijn met andere vakken, als je het goed gevolgd hebt, is

er normaal geen probleem..
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Tip bij de vragen: eerst kijken, zelf antwoord formuleren en dan kijken of het erbij zit. Er

zijn  geen strikvragen ze zijn eerlijk  opgesteld.  Maar  er  wordt  wel  met  constructies

gespeeld.
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Proefexamen
Vraag X: Wat is een verordering?

a) Dit  is  een  Europese  norm die  binnen  de  bepaalde  omzettingstermijn door  de

lidstaten omgezet moet worden in nationaal recht.

b) Dit is een Europese norm met een algemene strekking die directe werking heeft.

c) Dit is een direct werkende Europese norm die  gericht is tot particulieren en/of

lidstaten en concrete situaties regelt.

Kan men als niet-handelaar een factuur als bewijsmiddel gebruiken tegen de handelaar

die deze factuur uitschreef:

a) neen, dit kan niet facturen vormen enkel een bewijsmiddel tussen handelaren

b) de VOF wordt ontbonden van rechtswege

c) de VOF zal kunne worden nietig verklaard.

Wat is een sanctie wanneer een VOF tijdens haar bestaan eenhoofdig wordt, in die zin

dat alle aandelen van de VOF in handen van slechts 1 aandeelhouden komen?

a) de VOF zal kunnen worden nietig verklaard

b) ontbinding van rechtswege

c) automatisch beschouwd worden als een eenpersoons BVBA

In de statuten van een VOF, zoals deze gepubliceerd werden in de bijlagen bij het BS,

staat , inzake het bestuur van de VOF, de volgende clausule te lezen “ de VOF zal

bestuurd worden door drie zaakvoerders”

Hoe wordt de VOF dan concreet bestuurd:

a) drie zaakvoerders als college

b) individueel

c) steeds gezamenlijk bij unanimiteit
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	Niet vrijblijvend (art. 1382 BW) Men kan fouten maken, vertrouwen schaden, foute informatie geven,…
	(2) Voorlopige overeenkomsten – juridisch vastleggen van zaken –
	Vb. ieder tekent contract dat hij niet meer met concurrenten te praten over het oprichten van een soortgelijke vennootschap.
	Vennootschap oprichten voor uitbaten van octrooi
	(3) Belofte tot oprichting van een vennootschap- onderhandelingen zijn zo goed als rond –
	Iedereen zegt “wij doen mee!”
	Er is hier enkel sprake van een belofte, is iedereen dan gebonden door deze belofte? Neen, men kan iemand niet dwingen om daadwerkelijk toe te treden tot de vennootschap. Maar in dit geval is er wel sprake van contractbreuk  men staat in voor de schade die dit meebrengt
	(4) Fase van de tijdelijke handelsvennootschap
	Oppassen er is hier sprake van onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid
	(5) Oprichting van de vennootschap – uitvoering van de belofte tot oprichting
	Bezoek aan de notaris.
	Handelingen ten name van een vennootschap in oprichting Wie is gebonden aan de handelingen van een vennootschap in oprichting?
	Probleem: Bij de eigenlijke oprichting (stap 5) wil men meteen in de handel vliegen, dus moet men op voorhand handelingen stellen om de opening van de vennootschap voor te bereiden. Deze handelingen worden gedaan door de ‘promotoren’ en noemt men handelingen ten name van een vennootschap in oprichting.
	Hoe sluit promotor deze overeenkomsten af?  nooit overeenkomsten afsluiten (enkel) in eigen naam! Want de vennootschap moet in de toekomst de overeenkomsten overnemen. Dus moet de overeenkomst getekend worden, maar met vermelding van ‘optredend namens de vennootschap in oprichting’. In dit geval zal het contract worden overgenomen door de vennootschap.
	Hoe kan de vennootschap moet deze verbintenissen overnemen?
	Stilzwijgende overname – vennootschap betaalt het huur geld i.p.v. de persoon die heeft ondertekend.
	Uitdrukkelijke overname (!! Belangrijk) – Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de verbintenissen worden overgenomen (schrijven in de statuten dat de vennootschap al de verbintenissen van de promotoren zal overnemen)
	Gevolg overname? Vennootschap neemt verbintenis over, de ondertekenaar heeft niets meer te maken met de verbintenis.
	Wanneer overnemen?  wetboek van vennootschappen zegt: “als er handelingen worden verricht ten name van de vennootschap in oprichting, dan moet binnen de 2 jaar na de handeling de vennootschap zijn opgericht. Na deze twee jaar, moet binnen de 2 maanden na de oprichting de handeling zijn overgenomen.”
	Wat als er geen overname is gebeurd?
	Ten nadelen van de promotor, want hij blijft gebonden door de overeenkomst.
	Te laat overgenomen/opgericht?  2 schuldenaars
	Vennootschap wordt verbonden als schuldenaar
	Maar de promotor wordt niet bevrijd als schuldenaar, want de wettelijke termijn werd overgeschreden.
	Gevolg: schuldenaar kan zowel bij vennootschap als bij promotor zijn schuld eisen.



	Hoofdstuk 12: Vennootschappen
	VOF
	Bestuur VOF – interne structuur
	Bestuur – zaakvoerder VOF?
	Wie?
	Hoelang aangesteld?
	Ontslag?
	Zelf uitstappen?

	Vertegenwoordiging VOF
	Overdracht van rechten
	Ontbinding

	NV –BVBA
	Kapitaal?
	Kapitaal – NV


	Wanneer toezeggingen inlossen?
	Natura  binnen de vijf jaar
	Geld  bestuur beslist wanneer je moet inbrengen
	Wat als de vennoot niet meer kan toezeggen?
	Sanctie  Welk kapitaal men ook kiest, er moet altijd een volstorting zijn van ¼e van het totale kapitaal

	Hoe gaat men het kapitaal vormen?
	 Het wordt gevormd door de inbrengen. Wat kan men inbrengen?
	Geld
	Nijverheid  is te moeilijk te waarderen
	Wél winstcertificaten: het geeft iemand recht op winst. Je vormt geen kapitaal, maar omdat iemand iets ter beschikking stelt (kennis) voor de vennootschap, krijg je iets terug.
	Natura  is moeilijk te waarderen, dus er zijn specifieke regels:
	Bij inbreng in natura, moet er een oprichtersverslag* opgesteld worden. * is een document waar men aangeeft waarom men de inbreng nodig heeft en de waarderingsmethodes. (hoe is de inbreng gewaardeerd?)
	Er moet een bedrijfsrevisor worden aangesteld (kost geld!). Deze revisor voert controle uit, hij is echter geen schatter. Hij zal nagaan of de inbreng wel degelijk inbreng in natura is. Hij zal ook een oordeel geven aan de waarderingsmethode en hij zal kijken of men via deze methode komt aan de aangegeven waarde eraan beantwoord. Bij negatief verslag van de bedrijfsrevisor:
	Alles aanpassen (waarderingsmethodes, …)
	Verslag ‘naast mij neerleggen’ = niet volgen. In dit geval moet men een verslag opstellen met uitleg waarom met niet volgt. (=verantwoording) Bij faillissement is men toch aansprakelijk  doorbraak van beperkte aansprakelijkheid = ‘oprichtingsaansrpakelijkheid’.
	Nieuw: er moet niet altijd beroep gedaan worden op een bedrijfsrevisor. Bij een recent referentiepunt bij inbreng van natura, moet men de procedure niet volgen.
	Bijkomend probleem van waardering ‘quasi inbreng*’: Bij oprichting van NV en er wordt binnen de 2 jaar iets gekocht van één van de oprichters, en voor een waarde van meer dan 1/10e van het geplaatste kapitaal, dan moet u weer een revisorale controle inschakelen. Om te kijken of er wel een juiste waardering gebeurd. Bij niet-naleving van deze procedure krijgt men ‘bestuurdersaansprakelijkheid’.
	*Hypothese quasi inbreng:
	Wanneer iemand bij de oprichting van een wagen 10 000€ cash inbrengt en wanneer de vennootschap vb. een oude wagen overkoopt van één van de vennoten voor een bedrag van 10 000€ = om dit probleem te vermijden bestaat er de quasi inbreng.
	Directe oprichting: oprichters voorzien zelf voor het kapitaal.
	Indirecte oprichting: men doet beroep op het spaarwezen, om bij te dragen tot het kapitaal. Maar men moet passeren langs de notaris. Statuten worden gepubliceerd ‘als ontwerp’ in de bijlage van BS.  oproep aan spaarders om, indien geïnteresseerd, te investeren in de vennootschap. Men moet zich dan wenden tot de notaris in kwestie (staat mee gepubliceerd). Inschrijvingsbiljet vermeld hoeveel een persoon wenst te investeren. Daarna is er een vergadering bij de notaris:
	Oprichters
	Notaris
	Inschrijvers – diegenen die hun geld willen steken in de vennootschap.

	Het zullen de inschrijvers zijn die moeten stemmen of ze bereid zijn bij de oprichting van deze vennootschap.
	Financieel plan = verplicht bij elke oprichting van elke vennootschap
	= document waarin u de hoogte van uw kapitaal moet verantwoorden  waarom opteren voor een bepaald kapitaal? Veel bedrijven gaan failliet door onder kapitalisering.
	Wat gebeurt er met dit financieel plan?
	Financieel plan, onder gesloten omslag, afgeven aan de betrokken notaris
	De notaris houdt dit plan bij, bij het dossier
	Als de vennootschap wordt opgericht en gewoon functioneert, zonder faillissement, heeft het financieel plan geen betekenis meer
	Als de vennootschap binnen de drie jaar failliet gaan, zal de RvKh het financieel plan opeisen.
	Was er voldoende kapitaal voorzien voor 2 jaar bedrijfsactiviteit?
	Bij onder kapitalisering  sanctie oprichtersaansprakelijkheid (doorbraak beperkte aansprakelijkheid)


	Fluctuering van kapitaal – tijdens vennootschapsbestaan
	Kapitaalsverhoging: eerste evolutie vb. Fortis
	Hoe?
	Door incorporatie van de reserves (niet belangrijk)
	Door nieuwe inbrengen
	Het figuur van de toegestane kapitaal (FTK)
	Moet voorzien worden in de statuten
	Niet enkel de algemene vergadering, maar ook het bestuur krijgt bevoegdheid om te beslissen voor een kapitaalsverhoging.


	Wie beslist er?
	Algemene vergadering (aandeelhouders)
	Bestuur (indien vermeld in statuten) - FTK
	Bevoegdheid bestuur heeft wel limieten:
	Max. periode van 5 jaar
	Kan wel vernieuwd worden (het kan dus niet onbeperkt in tijd)
	Enkel mogelijk in het belang van de vennootschap
	Verslag opstellen over omstandigheden waarbinnen kapitaal mag worden verhoogd (vb. snel kapitaal vergaren, bij vijandige overnemer - aandeelhouder)
	Regels?
	Als het kapitaal wordt verhoogd via inbreng van goederen  kijken naar waardering (zie zelfde regels bijeenbrenging kapitaal)
	Voorkeursrecht  verhoudingen/ machtspositie niet ongewild wijzigen.
	Geld voor nieuwe inbrengen in geld.  verplicht eerst langs oude aandeelhouders te gaan om te vragen naar kapitaalsverhoging. (kunnen ze wel volgen?)
	Kan worden uitgesloten of beperkt in belang van de vennootschap



	Ook de Algemene vergadering kan beslissen om de verhoging van kapitaal uit te sluiten of te beperken in belang van de vennootschap.


	Kapitaalsverlaging: tweede evolutie
	Wie beslist?
	Algemene vergadering

	Soorten?
	Formele kapitaalsverlaging =op papier
	Bij grote verliezen, kapitaal in statuten beantwoord niet meer aan effectieve kapitaal  statuten wijzigen wat het effectieve resterende kapitaal is.
	Gevolg aandeelhouders? Ze delen in het verlies en zijn een deel van hun inbreng kwijt. De aandelen worden minder waard.

	Reëel kapitaalsverlaging
	Bewuste beslissing –bij teveel aan kapitaal in de vennootschap-  Statutenwijziging
	Gevolg aandeelhouders? Ze krijgen een deel van hun inbreng terug (voordelig!) Hier worden ook geen belastingen op gehoffen.


	Probleem?
	Schuldeisers zijn pineut van het verhaal.
	Kapitaal verlaagt, dus hun waarborg verminderd.
	Veiligheidsprocedure: schuldeisers krijgen inspraak bij de beslissing van kapitaalsvermindering.
	Publicatie beslissing BS (bekendmaking naar schuldeisers toe)
	Schuldeisers kunnen bijkomende waarborgen eisen.
	Schuldeisers kunnen procedure inspannen bij RvKH en bijkomende waarborgen eisen. Bij toestemming kan de kapitaalsvermindering niet doorgevoerd worden zonder toegift van bijkomende waarborgen aan schuldeisers.


	Kapitaal – BVBA
	Natura  bij de oprichting
	Geld  1/5e van ieder aandeel moet volstort zijn
	Wat als de vennoot niet meer kan toezeggen?
	Sanctie  Welk kapitaal men ook kiest, er moet altijd een volstorting zijn van 1/5e van het totale kapitaal


	 Het kapitaal wordt gevormd door de inbrengen. Wat kan men inbrengen?
	Geld
	Nijverheid  zelfs geen winstcertificaten
	Enkel directe oprichting (besloten vennootschap): men kan geen beroep doen op het spaarwezen.
	Financieel plan – zie NV
	Fluctuatie kapitaal
	Geen figuur van toegestaan kapitaal
	Enkel kapitaal verhogen via beslissing van Algemene vergadering.
	Rest: zelfde regels als NV
	OPMERKING: EBVBA
	Orgaanplicht – NV/BVBA
	Bestuursorgaan
	Intern bestuur.
	Vertegenwoordiging

	Aansprakelijkheid van bestuurder
	Permanente vertegenwoordiger

	Algemene vergadering HB p 116
	Controle orgaan
	Aandelen NV en BVBA
	NV


	Aandelen aan toonder  makkelijke overdraagbaar, heeft wettelijke vormvereisten. Nadeel: belasting ontduiken  controle systeem (zie HB, maar hoeft men niet te kennen) Aandelen aan toonder bestaan nog, maar ze moeten niet meer opnieuw gegeven worden. Er zal ook meer taks moeten betaald worden vanaf 2012.
	Aandelen op naam  aandeel dat je eigenlijk niet bezit, maar het aandeelhouderschap blijkt uit het aandeelhoudersregister. Een kopie van dit register is dus het bewijs van je aandeelhouderschap.
	Hoeveel aandelen?
	Wie is de eigenaar?

	Gematerialiseerde aandelen  aandelen die geboekt worden bij een erkende rekeninghouder. Bij het openen van een effectenrekening bij deze rekeninghouder/bank krijg je mede aandeelhouderschap. (vennootschap weet dus niet wie precies aandeelhouders zijn onder deze banken)
	Vereffeningsinstelling ‘Europe clearer’  Erkende rekeninghouders hebben hier een rekening waar staat welke bank hoeveel aandelen hebben. (nog steeds anoniem) Het gaat hier dus om één centrale rekening.
	 cascade systeem die vertrekt bij de vereffeningsinstelling (vb. 100 aandelen) en naarmate de klanten van banken aandelen heeft, boekt de vereffeningsinstelling dit aantal aandelen door op de rekening van de bank. Waar de bank dit op haar beurt doorgeeft aan haar klant. = theoretische systeem. Praktijk = eenvoudiger: transacties kunnen gebeuren bij één bank.
	Aandelen mét stemrecht
	Aandelen zonder stemrecht
	Aandelen met preferente aandelen  staan vooraan bij winstuitgave (krijgen dus eerst hun geld) Dit komt vaak voor en het publiek wordt hier vaak door misleid.
	Aandelen met niet preferente aandelen  moeten bij uitbetaling de preferente aandelen voorlaten.
	BVBA
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	Procedure van uitsluiting van een vennoot
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